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RESUMO 

 
Em águas naturais metais formam complexos com uma variedade de ligantes 

orgânicos ou inorgânicos e adsorvem-se em colóides e materiais em suspensão. A 

maioria destes ligantes apresentam uma grande variedade de constantes de 

complexação, labilidades e coeficientes de difusão que define a biodisponibilidade 

dos íons metálicos. Neste contexto foram desenvolvidas e aplicadas duas 

metodologias para caracterização in situ de interações entre espécies metálicas e 

matéria orgânica aquática. Uma das técnicas está baseada na diálise em 

membranas, utilizando-se membranas celulósicas previamente purificadas e 

empacotadas com celulose modificada com grupos p-aminobenzóico. As membranas 

foram imersas diretamente no manancial permitindo o estudo da labilidade relativa de 

espécies metálicas in situ, em função do tempo e da quantidade de celulose 

organomodificada. Os resultados indicaram que os íons Cu apresentaram maior 

percentagem de metal livre e lábil nos rios estudados, ou seja, maior 

biodisponibilidade. Outra técnica investigada foi utilizando sistema de ultrafiltração 

tangencial equipado com membrana filtrante. Baseado na elevada massa molar da 

matéria orgânica natural (MON), os metais livres são diferenciados daqueles 

originalmente complexados, através do bombeamento direto da água do manancial 

para o sistema. Estudos variando parâmetros tais como tempo de contato e 

concentração de soluções de ligantes (ácido etilenodiaminotetracético) e íons Cu(II) 

possibilitaram, caracterizar a estabilidade de complexos metal-MON. O procedimento 

foi aplicado in situ em afluente do rio Ribeira de Iguape (Iguape, São Paulo) e 

avaliado usando íons Fe e Mn. Da troca entre metal–matéria orgânica (M-MON) 

natural e íons Cu(II) concluiu-se que concentração >385 µg L−1 de Cu(II) foi 

necessária para obter um máximo de troca dos complexos Mn–MON e Fe–MON, 

correspondedo a 100% Mn e 8% Fe. Também foram estudadas as constantes de 

estabilidade e comportamento dinâmico de complexos formados entre Pb(II) e Cd(II) 

com nanopartículas de silica, usando cronopotenciometria de redissolução anódica 

com varredura de potencial. Os resultados indicaram que o sistema mais lábil é 

aquele com força iônica elevada e menor valor de pH (0,1 mol L-1 NaNO3, pH 5,5) e 

que o aumento de nanopartículas em solução aumenta a característica de 

hetereogeneidade da solução. Os procedimentos desenvolvidos e os resultados 



 

  
 

obtidos podem contribir para a melhor compreensão de fenômenos ambientais 

relacionados à complexação, transporte, estabilidade e labilidade de espécies 

metálicas em sistemas aquáticos. 

 
Palavras-chave: Água. Substâncias húmicas aquáticas. Íons metálicos. Especiação 

 



 

  
 

ABSTRACT 
 
In natural waters, metals form complexes with a variety of organic or inorganic 

ligands, and are adsorbed on colloids and materials in suspension. These 

associations present a wide range of complexation constants, labilities and diffusion 

coefficients that define the bioavailability of the metal ions. In the present work, two 

methodologies were developed and applied for the in situ characterization of 

interactions between metal species and aquatic organic matter. A dialysis-based 

procedure used pre-purified cellulosic membranes, containing cellulose modified with 

p-aminobenzoic groups, which were immersed directly in the water body, to study the 

relative labilities of metal species in situ, as a function of time and the quantity of 

organo-modified cellulose. The results indicated that the Cu ion had a higher 

percentage of free/labile metal in water body studied, ie, greater bioavailability. A 

separate procedure used the direct pumping of sample water through a tangential 

ultrafiltration system equipped with a filtration membrane, which separated free from 

complexed metals on the basis of the high molecular mass of natural organic matter 

(NOM). Variation of parameters including contact time and concentrations of ligand 

solutions (ethylenediamine tetraacetic acid) and/or Cu(II) ions permitted 

characterization of the stability of the metal-NOM complexes. The procedure was then 

applied in situ at a tributary of the Ribeira do Iguape river (Iguape, São Paulo State) 

and evaluated using the ions Fe and Mn, which are considered to be essential 

constituents of aquatic systems. From the exchange between metal–natural organic 

matter (M–NOM) and the Cu(II) ions it was concluded that Cu(II) concentrations >385 

µg L−1 were necessary to obtain maximum exchange of the complexes Mn–NOM and 

Fe–NOM, corresponding to 100% Mn and 8% Fe. The stability constants and dynamic 

behaviors of complexes formed between Pb(II) and/or Cd(II) with silica nanoparticles 

were also studied, using anodic redissolution chronopotentiometry with potential 

scanning. The results indicated that the most labile is that with high ionic strength and 

lower pH value (0.1 mol L-1 NaNO3, pH 5.5) and that the increase of nanoparticles in 

solution increases hetereogeneidade feature of the solution. The procedures 

developed, and results obtained, could contribute to a better understanding of 

environmental phenomena related to the complexation, transport, stability and lability 

of metal species in aquatic systems. 

Keywords: Water. Aquatic humic substances. Metallic ions. Speciation 
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A presença de espécies metálicas em sistemas aquáticos decorrente de 

processos naturais e/ou atividades antrópicas tem se tornado motivo de preocupação 

em função do comprometimento da qualidade de água para organismos aquáticos e 

do próprio homem. Metais se distinguem de outros contaminates porque não são 

biodegradáveis, apresentam persistência no ambiente e sua toxicidade não depende 

apenas de sua concentração total, mas, principalmente, da forma físico-química 

como se encontram nos corpos d’água, resultando de interações com espécies 

inorgânicas e orgânicas e das características físico-química da água. Cada uma 

destas espécies podem se comportar de forma diferente em termos de mobilidade e 

biodisponibilidade em sistemas aquáticos, portanto, estão sujeitas às mudanças do 

meio. 

Devido à importância do conhecimento da especiação de metais em águas 

naturais, os padrões de qualidade de água nos Estados Unidos são baseados, há 

mais de uma década, na fração solúvel do metal, e não apenas em sua concentração 

total (UNITED STATES EPA, 1992). 

No Brasil, apenas recentemente os padrões de qualidade de água para corpos 

receptores (resolução CONAMA no 357/05), relacionados às espécies metálicas, 

foram estabelecidos com base na concentração solúvel de Al, Cu e Fe na coluna de 

água, os demais metais, semi-metais e não-metais ainda possuem limites 

estabelecidos pela concentração total. (CONAMA, 2005; SCHEFFER et al., 2007). 

Antes disto, os padrões de qualidade de água eram fundamentados apenas na 

concentração total do metal. A definição da concentração do metal na fração 

dissolvida como critério para avaliação da qualidade de águas é um progresso, uma 

vez que, esta fração está mais intimamente vinculada à fração biodisponível e 

toxidade do metal do que sua concentração total (TONIETTO, 2006). Desta forma, é 

relevante que os estudos de especiação de metais, especialmente associados à 

caracterização da labilidade, sejam também utilizados para propor e aprimorar 

procedimentos de monitoramento e avaliação da qualidade da água em mananciais. 

Do ponto de vista ambiental, os problemas relativos ao estudo da reatividade 

de metais em sistemas aquáticos não podem ser resolvidos simplesmente pelo 

desenvolvimento de técnicas extremamente sensíveis, mas também a partir de 

métodos e procedimentos analíticos adequados os quais consigam mimetizar de 

maneira mais próxima os processos ambientais. Seja pelo desenvolvimento de 

procedimentos que permitam a aplicação in situ, feitos diretamente no corpo hídrico 
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minimizando a ocorrência de subprodutos, ou permitindo a determinação de 

parâmetros dinâmicos do sistema, considerando também a especiação quando os 

metais não se encontram no equilíbrio. 

 
1.1 Contaminação em sistemas aquáticos 

Existem no planeta inúmeras situações de ecossistemas em estresse devido 

à escassez de água e são vários os casos de disputas existentes entre países, os 

quais dispõem da mesma fonte de água. Apesar do descaso de parte dos 

governantes e da maioria da população, pesquisadores têm alertado sobre 

problemas sérios relacionados à água. Acredita-se que em cerca de 20 anos 

teremos no mundo uma crise semelhante a do petróleo, ocorrida em 1973, 

relacionada com a disponibilidade de água de boa qualidade. Assim como ocorreu 

no passado com os derivados de petróleo, a água está se tornando uma 

“commodity” em crise (ROCHA; ROSA; CARDOSO, 2004). 

A expansão industrial trouxe milhares de novos produtos os quais são 

aportados aos mananciais. Essas substâncias organossintéticas não degradáveis 

causam alterações significativas nos ecossistemas. Embora a poluição inorgânica 

resultante principalmente de atividades industriais seja significativa, pesquisadores 

têm mostrado que a poluição causada por esgotos domésticos não tratados também 

é muito prejudicial (MOZETO; JARDIM, 2002; FU; BUTLER; KHU, 2009). São 

preocupantes também as substâncias sintéticas que agem direta ou indiretamente 

sobre a saúde humana, como os compostos policíclicos aromáticos, dioxinas, 

agroquímicos e mais recentemente, os interferentes endócrinos, nanocompósitos e 

as cianobactérias (JEANNOT et al., 2002; SODRÉ et al., 2007; PINK et al., 2008). A 

Portaria no 518/04 estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao 

controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade e aborda cerca de 80 parâmetros, entre eles as cianobactérias, pois 

produzem toxinas que apresentam efeitos adversos à saúde humana por ingestão 

oral (MS portaria No 518/04). Outras espécies químicas que, dependendo da 

quantidade, contaminam ou poluem as águas são os metais. Estes representam um 

grupo especial, pois, não são degradados química ou biologicamente 

(ALLOWAY,1993; ROCHA; ROSA, 2003; RAINBOW, 2007). 

A ocorrência de metais no ambiente pode ser de origem natural 

(intemperismo de minérios, rochas sedimentares e outros tipos) ou de origem 
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antrópica como, por exemplo, atividades industriais (efluentes), turismo e esgoto 

sanitário, distribuindo-se nos ambientes aquáticos e terrestres em razão dos ciclos 

biogeoquímicos dos diferentes elementos da matéria. O intemperismo é a dissolução 

de rochas e minerais, podendo suprir metais que são transportados para rios e 

lagos, sistemas costeiros, estuários e oceanos. Nos ciclos biogeoquímicos estão 

envolvidos processos como bioacumulação e a biomagnificação, os quais 

transformam teores normais de metais em concentrações tóxicas para diferentes 

espécies da biota e que podem alcançar o próprio homem (VICENTE-MARTORELL 

et al., 2009; WANG; RAINBOW, 2008; ROCHA; ROSA, 2003). 

Além disso, a produção de novos compostos decorrente do avanço 

tecnológico tem  modificado o tempo de permanência natural de metais em suas 

fontes majoritárias, conseqüentemente, alterando a distribuição desses elementos 

nos diferentes ecossistemas (MORRISON et al., 1989; VICENTE-MARTORELL et 

al., 2009). Os metais estão presentes em diferentes reservatórios da biosfera, como 

ar, água, solos, sedimentos e biota (plantas e animais). Encontram-se em diferentes 

formas físico-químicas no ambiente que são influenciados por diversos fatores, como 

pH, potencial redox, tipos e concentrações de ligantes orgânicos e inorgânicos, 

material particulado e coloidal. Alguns elementos são considerados essenciais para 

a vida, tais como Fe, I, Cu, Mn, Zn, Co, Mo, Se, Cr, enquanto outros são 

considerados não essenciais, por exemplo, As, Cd, Pb, W. Alguns elementos são 

considerados indispensáveis para a função vital do organismo humano, mas podem 

ser altamente tóxico quando em altas concentrações. Selênio e vanádio são 

exemplos, que quando presentes em altas concentrações são mais tóxicos que 

alguns não essenciais como tálio e mercúrio (FLORENCE, 1992; BECKETT; 

NORDBERG; CLARKSON, 2007). 

Outro exemplo a ser considerado é do cromo, enquanto o cromo (III) é um 

elemento traço essencial em animais, o cromo (VI) é não essencial e tóxico mesmo 

em baixas concentrações. No ambiente aquático o cromo (VI) está presente 

predominantemente na forma solúvel, podendo ser convertido em cromo (III) por 

meio de espécies redutoras, sendo precipitado e adsorvido a partículas suspensas e 

sedimentos de fundo. Dessa forma, mudanças nas propriedades químicas e físicas 

de ambientes aquáticos podem resultar em mudanças no equilíbrio entre cromo (III) 

e (VI) (KIMBROUGH et al., 1999). 
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1.2 Interações entre metais e matéria orgânica aquática 

A matéria orgânica presente em solos, turfas e sedimentos consiste de uma 

mistura de produtos, em vários estágios de decomposição, resultantes da 

degradação química e biológica de resíduos vegetais e animais, e da atividade 

sintética de microorganismos, sendo geradas nas águas naturais por processos de 

lixiviação e transportadas por escoamento superficial e sub-superficial. 

A Matéria Orgânica Aquática (MOA) exerce grande influência no 

comportamento e especiação de metais em ambientes aquáticos devido suas 

propriedades físico-químicas polieletrolíticas (ROSA; ROCHA; SARGENTINI, 2001; 

ROCHA et al., 2000; BURBA et al., 1994). Nestes, íons metálicos e MOA 

apresentam variadas ligações e os metais podem distribuir-se em complexas trocas 

entre solução e fase sólida. Transporte, complexação, biodisponibilidade e ação de 

metais no ambiente dependem também da estabilidade do complexo metal-MOA. A 

estabilidade das espécies metal-MOA é determinada por uma série de fatores, 

incluindo o número de átomos que formam a ligação com o metal, a natureza e a 

concentração do íon metálico, concentração e característica da MOA, pH, tempo de 

complexação etc. (ROCHA; ROSA, 2003; ROSA et al., 2002; ROCHA et al., 2003). 

Em geral, cerca de 40-60% da MOA, encontra-se na forma de Substâncias 

Húmicas Aquáticas (SHA) as quais representam a principal classe de complexantes 

naturais presentes em águas naturais, possuindo cerca de 45% de oxigênio e 1-2 % 

de nitrogênio e enxofre em suas estruturas. As substâncias húmicas (SH) têm 

estrutura química indefinida compondo um grupo de compostos heterogêneos com 

elevada e/ou baixa massa molar (STEVENSON, 1994; AIKEN et al., 1985). A 

estrutura das SH e comportamento químico têm sido objeto de estudo nos últimos 

anos (AIKEN et al., 1985; HAYES, 1998; ROSA et al., 2005; ROSA, 2009). 

Grupos doadores de elétrons são os principais responsáveis pelas 

características da MOA relativas à complexação de metais (BUFFLE, 1990; ROSA et 

al., 2005). O oxigênio na MOA encontra-se predominantemente na forma de grupos 

carboxílicos e fenólicos, cujas concentrações são aproximadamente 5-10 e 1-3 mmol  

g-1, respectivamente (FISH; MOREL, 1985).  

 Basicamente três procedimentos têm sido utilizados na caracterização das 

interações entre espécies metálicas e matéria orgânica, as quais ocorrem em 

mananciais (BUFFLE; HORVAI, 2000, UNSWORTH et al., 2006). A maioria utiliza 

após a amostragem, o armazenamento, tratamento e análise/estudo em laboratório. 
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Este procedimento é oneroso, podendo alterar as características da amostra e levar 

à formação de artefatos. Um segundo procedimento denominado on site consiste de 

medidas/experimentos feitos próximos, ou seja, às margens do manancial e 

imediatamente após amostragem manual ou automática (ROCHA et al., 2002; 

BURBA et al., 2001). Geralmente, utilizam procedimentos e instrumentos 

previamente testados em laboratório e adaptados às condições de campo, sendo 

ideais para medidas em tempo real e minimizando a produção de artefatos os quais 

poderiam ser gerados durante o armazenamento da amostra. Um terceiro 

procedimento, o qual ainda está em desenvolvimento e desta forma tem sido pouco 

utilizado, é denominado in situ. Neste, os estudos são feitos diretamente no 

reservatório minimizando a ocorrência de artefatos produzidos durante as etapas de 

armazenamento e amostragem, além de evitar perturbação do equilíbrio do sistema 

original. Outras vantagens das medidas in situ podem ser citadas em relação aos 

estudos em laboratório: possibilidade de análise em tempo real permitindo a rápida 

detecção de contaminantes ao ambiente; possibilidade de fazer medidas em 

localidades de difícil acesso; possibilidade de medidas de concentração de espécies 

em fluxos na interface entre os diferentes reservatórios e redução do custo analítico. 
A escolha do procedimento a ser empregado para a caracterização de uma 

amostra natural depende do tipo de informação a ser obtida, bem como, dos 

recursos logísticos e operacionais disponíveis. Entretanto, poucas técnicas 

disponíveis oferecem a possibilidade de realização de determinações in situ, 

principalmente devido ao grande número de interferentes presentes em uma matriz 

complexa como é o caso de sistemas aquáticos naturais (ZHANG; DAVISON, 2000; 

BUFFLE; HORVAI, 2000).  

 
1.3 Especiação de metais em sistemas aquáticos 

Templeton e colaboradores (2000) definem o termo especiação “como a 

descrição da abundância de um elemento numa amostra (distribuição da espécie) e 

análise de especiação como os procedimentos analíticos de identificação e/ou 

medida quantitativa de uma ou mais espécies químicas numa amostra”. A análise de 

especiação pode ser classificada de duas maneiras: análise de especiação física e 

análise de especiação química. 

Desta forma, o estudo da análise de especiação fornece informações 

importantes do ponto de vista ecotoxicológico, pois permite predizer uma real 
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avaliação da presença de metais tóxicos em ambientes aquáticos, pois diferentes 

formas físico-químicas pode ter diferentes biodisponibilidades (TWISS; MOFFETT, 

2002; MICHALKE, 2003). 

 Independente das fontes, o destino final dos metais são, invariavelmente, os 

mananciais. Decorre daí, então, que estudos de especiação em sistemas aquáticos 

podem assumir uma questão de saúde pública em função da importância e dos 

diversos usos da água para os seres humanos e organismos vivos (MANAHAN, 

1999).  

De acordo com Hart (1981) e Buffle (1990) íons metálicos podem estar 

presentes em diferentes formas físico-químicas em sistemas aquáticos, ou seja, 

livre, fracamente complexado com ligante orgânico ou inorgânico, complexado com 

macromoléculas ou ligantes coloidais, adsorvidos ou incorporados a partículas 

orgânicas ou inorgânicas em suspensão, adsorvido ou assimilado por organismos 

vivos (Figura 1). As formas livres são bem mais reativas que as que se encontram 

ligadas ou adsorvidas a alguma substância ou superfície de partículas. Portanto, 

quanto mais fortemente ligado, menos biodisponível e menor é a toxicidade do metal 

(KOTÁS; STASICKA, 2000; BATLEY; APTE; TAUBER, 2004). 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Representação das reações de um íon metálico (M), em sistema aquático/ 
interface com sedimento (Adaptado de BUFFLE, 1990). 
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1.3.1 O conceito de labilidade de complexos metálicos 

Os complexos podem ser considerados lábeis ou inerte, dependendo da 

capacidade de associação e dissociação que estes possuem na escala de tempo da 

técnica aplicada. A labilidade de um complexo é expressa pela relação entre a 

dissociação química e o transporte na direção de uma interface. Assim, se a 

labilidade se relaciona a um organismo ou uma técnica analítica, é sempre 

dependente do tempo efetivo de difusão. Isto implica, por exemplo, que 

microeletrodos e macroeletrodos não necessariamente dão o mesmo sinal analítico, 

tal como o fluxo de metal biodisponível para algas unicelulares não será equivalente 

para os peixes. Considerações de labilidade participam quando os processos 

químicos ou físicos são limitantes. Nesse caso, é importante determinar se os 

complexos metálicos são totalmente lábeis (JC>>JD) ou apenas semilábeis (JC ≈ JD). 

Isso geralmente é feito em função do índice de labilidade (L ) que é dado pela razão 

do fluxo controlado pela cinética pelo fluxo controlado pela difusão (L = JC/JD), 

sendo J a quantidade de substância transportada por unidade de área e pelo tempo 

(mol m-2s-1). 

Para L >>1, os complexos metálicos são considerados totalmente lábeis, ou 

seja, sua cinética de associação/dissociação é tão rápida que eles efetivamente 

mantêm o equilíbrio com o íon metálico livre na camada de difusão. Em contraste, os 

complexos são não-lábeis para L  <<1 (ou seja, a cinética é tão lenta em relação ao 

transporte de massa), e semilábeis para L  ≈1 (BUFFLE; WILKINSON; VAN 

LEEUWEN, 2009) 

 É importante ressaltar que o conceito de labilidade depende das condições 

experimentais, ou seja, é uma definição operacional. No contexto de uma reação 

interfacial, refere-se a uma combinação de duas condições: uma sobre a reação de 

volume e outra sobre o fluxo através de uma interface (TEMPLETON et al., 2000). 

 
1.3.2 Aspectos dinâmicos para análise de especiação 

Por mais de meio século, o mecanismo de Eigen tem sido utilizado para 

descrever a cinética da complexação de íons metálicos em sistemas aquosos 

(EIGEN; TAMM, 1963; WILKINS, 1991). É composto por duas etapas essenciais, ou 

seja, a formação de um complexo precursor de esfera-externa, seguido pela 

liberação de água da esfera interna de íons metálicos para formar uma ligação 

coordenada com o ligante. A grande importância do mecanismo básico de Eigen é 
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que ele permite a estimativa da constante de formação do complexo proveniente da 

natureza do metal e da carga / tamanho do ligante, independente da natureza 

química dos mesmos. Isto facilita enormemente a previsão teórica das constantes 

químicas de complexos metálicos. 

Na última década, o conhecimento da complexação dinâmica de íons 

metálicos aquosos com colóides tem sido amplamente desenvolvido. Os princípios 

do mecanismo de Eigen continuam estudar a complexação com sítios complexantes 

de superfícies sólidas em contato com uma solução de íon metálico. O complexante 

coloidal mole é um tipo de caso de transição: os sítios ligantes estão associados a 

uma matriz macromolecular que tem certa flexibilidade no que diz respeito ao meio 

aquoso. Uma característica geral dos complexantes coloidais é que o transporte do 

íon metálico para os sítios de ligação é mais difícil do que para uma solução 

homogênea. Esta é quantificada pela constante efetiva que incorporam o retardo da 

difusão no processo de formação do complexo (VAN LEEUWEN; BUFFLE, 2009). 

Quando evolui de um caso de pequeno ligante para dispersões coloidais, três 

situações devem ser consideradas (VAN LEEUWEN; BUFFLE, 2009): 

a) a distribuição de carga já não está bem definida na partícula coloidal;  

b) os ligantes não são mais distribuídos homogeneamente em solução, uma 

vez que já se encontram dentro do volume das partículas coloidais; 

c) as partículas coloidais são maiores do que os íons metálicos, assim, o 

coeficiente de difusão do metal torna-se >1 para os ligantes e a distância centro-a-

centro da abordagem torna-se mais próxima, dominada pelo tamanho da partícula 

coloidal. 

Para pequenos ligantes L, o transporte de massa envolvido na reação de 

complexação com 2
2 6M(H O)   é expresso nas constantes para formação/dissociação 

de seus complexos, com base na difusão mútua de duas espécies. Para ligantes 

maiores o coeficiente de difusão torna-se menor que o coeficiente de difusão do 

metal e para um complexante coloidal o coeficiente de difusão pode ser 

negligenciado em relação ao coeficiente de difusão do metal (VAN LEEUWEN; 

BUFFLE, 2009). 

Quando uma solução de uma espécie M e uma dispersão de complexantes 

coloidais impenetráveis são misturadas, M reage na superfície da partícula, e um 

gradiente de concentração é criado com respeito ao interior da solução. A reação 
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global inclui assim duas etapas sucessivas: (i) a difusão de M em direção ao colóide, 

e (ii) a reação de complexação de M com o(os) sítio(s) superficial(is) do colóide. Os 

sítios complexantes são confinados para o colóide ou superfície de subunidades, e 

assim define as condições limite da etapa de difusão reativa. O resultado crucial é 

uma constante de associação que geralmente difere da congênere para uma 

solução homogênea (VAN LEEUWEN; BUFFLE, 2009).  

A constante de estabilidade K não é afetada pela etapa de difusão. Como 

consequência, a constante de formação do complexo coloidal impenetrável diminui 

com o aumento da partícula de acordo com o raio. Buffle e van Leeuwen (2009) 

descrevem em detalhes a quimiodinâmica dos complexos coloidais, bem como, os 

passos elementares no mecanismo de Eigen, ou seja, a difusão e a desidratação do 

íon metálico, englobando diferentes tamanhos de ligantes. 

 
1.3.3 Técnicas analíticas utilizadas para especiação de metais 

Poucos métodos analíticos têm suficiente versatilidade e seletividade para 

serem aplicados em estudos de especiação de metais em sistemas aquáticos. Desta 

forma a especiação, além de envolver etapas adequadas de amostragem, preparo 

de amostra e armazenagem, a análise propriamente dita, deve ter elevada 

sensibilidade, uma vez que alguns elementos estão em concentrações a níveis de 

g L-1 no ambiente (FLORENCE, 1992). 

Desta forma segundo Staden e Stefan (2004), a análise de especiação, 

envolve as etapas de separação e de análise instrumental. Quando a primeira não 

está acoplada com a segunda, o método é chamado de off-line e quando a primeira 

está acoplada com a segunda, o método é chamado de on-line (KOTÁS; STASICKA, 

2000; WANG et al., 2008). Esta última possui algumas vantagens como 

simplicidade, fácil operação, robustez, maior confiabilidade, consumindo menores 

quantidades de amostras e reagentes (STADEN; STEFAN, 2004, WANG et al., 

2008). 

Qualquer modelo de especiação química deve ser capaz de distinguir as 

formas do íon metálico livre das formas complexadas. Na maioria dos casos, as 

concentrações do íon metálico livre e total são determinadas e, em seguida é 

estimada a concentração do metal complexado (PERDUE, 1998; LEE; CHEN; 

HUANG, 2008). 
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 Algumas técnicas são capazes de avaliar a especiação do metal, dentre eles, 

os métodos eletroquímicos, como voltametria de redissolução anódica, catódica e 

aqueles baseados na potenciometria e determinações analíticas após 

procedimentos de separação baseados na troca iônica, competição por ligantes, 

extração líquida, diálise, ultrafiltração, dentre outros (FLORENCE, 1992; BATLEY; 

APTE; TAUBER, 2004). Cada técnica apresenta vantagens e desvantagens e alguns 

métodos se traduzem através da determinação das constantes de estabilidade e da 

capacidade de complexação entre o metal e a matéria orgânica dissolvida. 

A análise dinâmica da especiação fornece as melhores estimativas de 

bioabsorção e permite conhecer os limites de aplicabilidade dos modelos mais 

simples até os mais complexos (ZHANG; BUFFLE; ALEMANI, 2007). Uma dada 

técnica analítica irá detectar espécies com propriedades físico-químicas em um certo 

intervalo, como por exemplo, de tamanho, mobilidade, estabilidade, labilidade, etc. 

Dentre os sensores disponíveis para análise de especiação de metais em 

ecossistemas aquáticos, alguns têm sinal analítico baseado em processos 

dinâmicos, como por exemplo a técnica de difusão em filmes finos por gradiente de 

concentração (do inglês Difusion Gradient Transport - DGT), a voltametria de 

redissolução; ao passo que para outros está envolvida uma característica de 

equilíbrio, por exemplo, a técnica de membrana Donnan (do inglês Donnan 

Membrane Technique - DMT) ou equilíbrio difusivo em filme fino (do inglês Diffusive 

Equilibrium in Thin Films - DET).  

Desta forma, as técnicas de separação das espécies metálicas livres/lábeis, 

seguida da determinação dos metais por métodos espectrométricos de absorção 

e/ou emissão atômica acabam sendo interessantes devido sua elevada sensibilidade 

e seletividade, bem como, maior simplicidade e versatilidade no estudo de diferentes 

íons (FLORENCE, 1992; PYRZYNSKA, 2007). 

 

a) Métodos não-eletroquímicos 

As principais técnicas de separação não-eletroquímicas ultimamente 

utilizadas na especiação em sistemas aquáticos baseiam-se na utilização de 

dispositivos DGT, cromatografia, ultrafiltração e resinas trocadoras de íons. 

A DGT se baseia num dispositivo plástico que é mergulhado, através de um 

fio, no meio que se quer estudar, deixando-o imerso por um tempo conhecido. A 

massa de analito retida em um disco de resina, após a eluição em ácido, é medida 
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por técnicas espectrométricas de absorção e/ou emissão atômica. O DGT tem sido 

utilizado na avaliação da biodisponibilidade e labilidade de metais traço, fosfatos, 

sulfetos e radionuclídeos, bem como em medidas de fluxos destas espécies nas 

interfaces sedimento/água e solo-água. Gradientes de concentração são 

estabelecidos na camada de gel à medida que as espécies atravessam a camada de 

difusão, e se acumulam na resina. Os coeficientes de labilidade e de difusão de 

complexos que penetram determinam a quantidade do metal que é coletada na 

resina. Embora a técnica permita sua aplicação in-situ na diferenciação de metais 

lábeis/inerte, o tempo de preparo do dispositivo, bem como, sua possível aplicação 

são relativamente lentos podendo levar a até mesmo dias (TWISS; MOFFETT, 2002; 

MEYLAN et al., 2004; TONELLO et al., 2007, PANTHER; STILLWELL; POWELL, 

2008; YEZEK; VAN der VEEKEN; VAN LEEUWEN, 2008; VAN der VEEKEN; 

PINHEIRO; VAN LEEUWEN, 2008).  

Técnicas cromatográficas também têm sido utilizadas na separação de 

substâncias/elementos em estudos de especiação. Há uma ampla variedade de 

colunas cromatográficas usadas em estudos de especiação, sendo as principais a 

de exclusão por tamanho molecular e trocadora de íons (STADEN; STEFAN, 2004; 

TEMPLETON et al., 2000; ICHINOKI; FUJITA; FUJII, 2009; BLUEMLEIN; RAAB; 

FELDMANN, 2009). Embora permitindo baixos limites de quantificação, as técnicas 

cromatográficas aplicadas a análise de especiação, geralmente são tediosas, 

envolvendo uma série de etapas, podem gerar alguns sub-produtos resultantes da 

sorção de SH e problemas de calibração, levando a limitações de seu uso em 

estudos de especiação em águas (NIFANT’EVA et al., 2001). 

Sistema de ultrafiltração tem sido amplamente usado para fracionar a matéria 

orgânica em diferentes tamanhos moleculares (BURBA et. al., 1998), remoção de 

metais (TRIVUNAC; STEVANOVIC, 2006, MIMOUNE; AMRANI, 2007), tratamento 

de efluentes (HESAMPOUR; KRZYZANIAK; NYSTRÖM, 2008), especiação 

(HASSAN, 2006) e em estudos de complexação de metais com polímeros solúveis 

(VILLOSLADA; RIVAS, 2003). 

A técnica de ultrafiltração é relativamente recente, simples, rápida e de baixo 

custo, a qual pode ser aplicada a uma extensa faixa de diferentes elementos, sendo 

dependente apenas dos limites de detecção dos métodos de determinação 

aplicados (MORRISON; BENOIT, 2004; ROMÃO et al, 2003). No procedimento de 

ultrafiltração os solutos dissolvidos são separados por membranas de acordo com o 
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tamanho molecular. É um procedimento barato, versátil, não destrutivo e sem adição 

de reagentes, minimizando a possibilidade de alterações na amostra original 

(ROMÃO, 2003). É um dos poucos métodos de separação sem um meio de 

separação adicional e reagente auxiliares como fase em gel, eletrólitos ou tampões. 
A especiação de metais por ultrafiltração baseia-se na separação da matéria 

orgânica natural (MON) e/ou SH, das espécies metálicas livres e complexadas pela 

filtração em membrana. Devido ao fato da MON e SH apresentarem tamanhos 

moleculares maiores, estas são retidas pela membrana enquanto os metais livres 

são filtrados (ROCHA; ROSA, 2003; ROCHA et al., 2002; ROMÃO et al., 2003). 

Unidades de ultrafiltração com fluxo tangencial permitem filtração 

relativamente rápida devido ao reduzido processo de obstrução dos poros, pois, os 

compostos acumulados na superfície da membrana são deslocados pelo forte fluxo 

cruzado (BURBA et al., 1998; ROCHA et al., 2002). 

O procedimento de ultrafiltração em fluxo tangencial é capaz de fornecer 

informações termodinâmicas ou cinéticas, as quais caracterizam as espécies 

metálicas ligadas à matéria orgânica pela utilização de reações de troca de ligante 

e/ou de metal, de acordo com o esquema da Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 Caracterização da estabilidade das espécies SHA-M por estudos de troca de 
ligante e/ou de metal. 

 

Os coeficientes de retenção RX (X= M, L ou ML) são parâmetros importantes 

na utilização da ultrafiltração para determinar a capacidade de complexação e 

constantes de estabilidade condicional de íons metálicos por ligantes naturais. A 

retenção do ligante e complexo pela membrana deve ser completa (RL= 1 e RML= 1), 

enquanto o íon metálico livre deverá passar através da membrana (RM= 0). Assim, a 

concentração do metal livre será igual a [M] determinada no filtrado e [ML] será 
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obtida pela diferença entre a [Mtotal] e [M] (NIFANT’EVA et al,1999; STAUB; BUFFLE; 

HAERDI, 1984; ROMÃO, 2003). 

Entretanto, a retenção de 100% de L e ML dificilmente é obtida, 

provavelmente devido à dimensão dos poros da membrana e do tamanho molecular 

da matéria orgânica, uma vez que o tamanho varia com a configuração e carga, os 

quais por sua vez, dependem do pH, força iônica e outras condições da solução 

(STAUB; BUFFLE; HAERDI, 1984). 

A sorção de íons metálicos sobre suportes sólidos, modificados ou não, tem 

sido bastante estudada nas últimas décadas, visando principalmente a remoção de 

metais presentes em meio aquoso e não aquoso (RENLI et al., 1994; PADILHA et 

al., 1997; NAVARRO et al., 1996; PYRZYNSKA; CHEREGI, 2000; ROSA et al., 

2007; ROSA, 2009). As sílicas e celuloses quimicamente modificadas com grupos 

quelantes, têm sido utilizadas mais especificamente na pré-concentração e 

especiação de metais traço, como por exemplo, em amostras de águas naturais e 

etanol combustível (DIAS FILHO et al., 1995; BURBA; ROCHA; SCHULT, 1993, 

ROSA et al., 2007). Os ligantes ancorados na superfície desses polímeros, devidos 

às suas propriedades quelantes, possibilitam também a aplicação em estudos de 

diferenciação de cátions metálicos complexados por substâncias húmicas aquáticas, 

permitindo que se estime a biodisponibilidade dessas espécies metálicas no 

ambiente aquático (BURBA, 1994; BURBA; ROCHA; KLOCKOW, 1994; BURBA; 

VAN den BERGH; KLOCKOW, 2001). 

 

b) Métodos eletroquímicos 

Dentre os métodos eletrofísicos podem ser utilizados os métodos 

potenciométricos e voltamétricos. Ambos métodos possuem vantagens e limitações 

(NIFANT´EVA et al., 1999, BUFFLE; TERCIER-WAEBER, 2005). 

A potenciometria, a qual utiliza eletrodos de membrana conhecidos como 

eletrodo íon seletivo, apresenta maior simplicidade, rapidez e facilidade de 

operação, não existindo ambigüidade na medida da concentração das espécies 

(NIFANTEVA et al., 1999; ION et al., 2009). Porém, a grande limitação da 

potenciometria é a sensibilidade e o número ainda reduzido de eletrodos seletivos 

disponíveis comercialmente (ROMÃO, 2001). 

Muitos esforços têm sido feitos para determinar as espécies lábeis, uma vez 

que estão fortemente relacionados com a fração biodisponível. Infelizmente, as 
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diferentes espécies lábeis são determinadas por diferentes métodos, dependendo 

da janela de detecção, tanto no sentido termodinâmico e cinético. Por esta razão, a 

comparação entre os métodos dinâmicos é muito difícil. 

 

1.3.4 Cronopotenciometria de redissolução com varredura do potencial de 

deposição 

Entre as técnicas analíticas para análise de especiação dinâmica de metais 

traço, vimos um notável desenvolvimento de métodos eletroanalíticos como 

cronopotenciometria de redissolução (do inglês stripping chronopotentiometry, SCP) 

(TOWN; VAN LEEUWEN, 2001) e cronopotenciometria de redissolução com 

varredura do potencial de deposição (do inglês scanned stripping 

chronopotentiometry, SSCP) (VAN LEEUWEN; TOWN, 2003). 

Técnicas eletroquímicas de redissolução têm duas etapas: deposição e 

quantificação. Durante a etapa de deposição os íons metálicos são reduzidos a um 

potencial constante. A quantificação da acumulação do íon metálico é realizada 

durante a etapa chamada de redissolução onde o íon metálico é oxidado. A etapa de 

deposição é idêntica a todas as técnicas de redissolução, enquanto a etapa de 

redissolução difere para cada técnica usada. Em SCP a oxidação do metal é feita 

pela aplicação de uma corrente de oxidação constante e o sinal analítico é o tempo 

de eletrólise,  (também conhecida como tempo de transição). Os resultados obtidos 

com SCP em uma variedade de matrizes têm sido comparados com resultados 

obtidos por espectrometria de absorção atômica em forno de grafite (VAN 

LEEUWEN; TOWN, 2003; FRÖNING; MOHL; OSTAPCZUK, 1993; GOZZO et al., 

1999) ou por espectrometria de emissão óptica por plasma indutivamente acoplado 

(CROWTHER; ROGERSON; COOKE, 1996), e têm a vantagem de uma 

instrumentação mais simples e barata. 

O modo de redução completa de cronopotenciometria de redissolução com 

varredura de potencial de deposição (TOWN; VAN LEEUWEN, 2003) necessita de 

um conhecimento rigoroso de uma expressão disponível para toda a onda (VAN 

LEEUWEN; TOWN, 2004). Foi demonstrado que os parâmetros característicos da 

onda da SSCP (a altura limitante da onda, *, e o potencial de deposição de meia-

onda, Ed,1/2) fornece um indicador de troca em labilidade de sistemas complexos 

metálicos (PINHEIRO; VAN LEEUWEN, 2004). 
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As principais vantagens do uso da SSCP são a possibilidade de cálculo das 

constantes de associação/dissociação se o sistema sob estudo é quase ou não lábil, 

obtendo o valor da constante de estabilidade, K. O sinal analítico (o tempo de 

transição, ) sempre reflete a magnitude do fluxo da deposição original, 

independentemente da sua natureza (ou seja, difusão controlada ou controlada 

cineticamente). A constante K pode assim ser calculada a partir da mudança do 

potencial de deposição de meia-onda, Ed,1/2, (análoga a expressão de DeFord-

Hume), independentemente do grau de labilidade do sistema. 

 Se o tempo de vida característico do metal livre, M, ou dos complexos, ML, 

associado à reação de associação/dissociação forem maiores que o tempo de 

escala do fenômeno interfacial, os complexos não se dissociam na camada de 

difusão, e não contribuem para o fluxo de metal, designando-se, complexos inertes. 

Se contribuírem para o fluxo denominam-se complexos dinâmicos ou lábeis e a 

contribuição depende das grandezas relativas dos fluxos resultantes do transporte 

de massa do interior da solução para a interface (fluxo difusivo) e do fluxo resultante 

da dissociação dos complexos (fluxo cinético), e varia de lábil (controlado pela 

difusão) até não-lábil (controle cinético) (BUFFLE; WILKINSON; VAN LEEUWEN, 

2009).  

Técnicas de cronopotenciometria foram utilizadas pois durante a redução de 

um íon metálico num elétrodo os fenômenos em solução são semelhantes aos que 

ocorrem durante a absorção por um microorganismo. Este comportamento está 

esquematizado na Figura 3:  
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Figura 3 Esquema dos processos dinâmicos e seus parâmetros governando o caminho de 
espécies traço por um microorganismo. X representa um composto de baixa reatividade 
química, p.e., um nutriente, composto orgânico, enquanto M representa um composto 
complexante, p.e., um metal traço que forma complexos ML. Muitos contaminantes 
orgânicos e nutrientes também existem como complexos (coloidais), incluindo substâncias 
húmicas. Parâmetros biológicos: Kint, K’int = constante de internalização; r0 = raio do 
microorganismo; R, R’ = concentração superficial de sitios de transporte; Ks, K’s = constante 
de estabilidade do complexo superficial. Parâmetros de origem química: ka = constante de 
associação de ML; kd = constante de dissociação de ML; Parâmetros de difusão fisica: DM = 
coeficiente de difusão de M; c = espessura da camada de reação;  = espessura da 
camada de difusão (Adaptada de BUFFLE; WILKINSON; VAN LEEUWEN, 2009).  
 

Ao aplicar um potencial suficientemente negativo os íons metálicos reduzem-

se e a concentração à superfície do eletrodo torna-se menor que no interior da 

solução (bulk), desenvolvendo-se um gradiente de concentração e uma camada de 

difusão (). A adsorção de matéria orgânica no eletrodo não afecta o sinal, mas o 

oxigênio interfere com o sinal pois oxida o metal amalgamado, embora este efeito 

seja maior para os eletrodos de gota de mercúrio (ROCHA; PINHEIRO; CARAPUÇA, 

2007). 

 Nas técnicas de redissolução anódica, aplica-se inicialmente um potencial fixo 

(potencial de deposição, Ed) durante um intervalo de tempo (tempo de deposição, 

td), durante o qual o metal se reduz ficando amalgamado no eletrodo. Em seguida, 

na etapa de redissolução o metal amalgamado é reoxidado de uma forma 

controlada, de forma a determinar a quantidade de metal reduzido no passo de 

deposição. Segue-se a variação de potencial com o tempo (cronopotenciometria). O 

tempo de transição limite, *, que é determinado através da derivada dt/dE vs.E por 

integração da área do pico obtido, como exemplifica a Figura 4. 

centro do organismo 

camada de difusão solução homogênea 
(bulk) 

camada de reação 
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Figura 4 Representação esquemática de SCP t,E transiente (- - -) e o subseqüente pico 
dt/dE vs. E (). O tempo de transição, , é indicado no platô da curva t,E, e corresponde a 
área sombreada sob o pico dt/dE vs. E (Adaptada de TOWN; VAN LEEWEN,  2004). 

 

Uma curva de SSCP é construída fazendo uma série de deposições a 

diferentes potenciais e representando os tempos de transição em função dos 

potenciais de deposição (“pseudopolarograma”). A Figura 5 exemplifica uma curva 

de SSCP, verificando-se que é possível obter dois resultados experimentais 

independentes: as variações do potencial de meia onda e do tempo de transição 

limite.  

 
Figura 5 Exemplo de curva de SSCP na () ausência do ligante, M, e () na presença do 
ligante, M+L, indicando a variação do potencial de deposição, Ed,1/2 e tempo limite, . 
(Adaptada de PINHEIRO et al, 2007). 
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O objetivo geral deste trabalho foi propor dois procedimentos analíticos 

aplicáveis in situ para caracterização de parâmetros de complexação das interações 

entre matéria orgânica aquática e espécies metálicas. A cronopotenciometria de 

redissolução anódica com varredura de potencial de deposição foi também utilizada 

para estudar o comportamento dinâmico de complexos de chumbo e cádmio com 

nanopartículas de sílica. Os procedimentos desenvolvidos e os resultados obtidos 

podem contribuir para o aprimoramento da avaliação de qualidade de água e, 

conseqüentemente, para a gestão adequada dos recursos hídricos.  

Trata-se de estudos independentes, mas, relacionados à importância da 

especiação de metais em sistemas aquáticos, cujos objetivos específicos foram: 

 Coletar amostra de água no afluente do rio Ribeira de Iguape, localizado no 

município de Iguape-SP, para extração de substâncias húmicas aquáticas que serão 

utilizadas em experimentos no laboratório. 

 Desenvolver e otimizar em laboratório o sistema formado por membrana de 

difusão (saquinho de chá previamente purificado) contendo celulose 

organomodificada com reagente p-aminobenzóico, denominado MD-CEL-PAB. 

 Aplicar in situ o sistema MD-CEL-PAB nos afluentes dos rios Itapanhaú e 

Ribeira de Iguape, visando verificar sua aplicabilidade no estudo da disponibilidade e 

labilidade de alguns metais que ocorrem em corpos aquáticos, bem como, permitir 

uma contextualização ambiental dos resultados obtidos. 

 Desenvolver e otimizar em laboratório sistema de ultrafiltração em fluxo 

contínuo, visando a determinação de parâmetros de complexação entre Substâncias 

Húmicas Aquáticas (SHA) e espécies metálicas, tais como, capacidade 

complexante, labilidade relativa de metais, determinação de constantes de 

estabilidade e de troca de complexos Metal-SHA. 

 Aplicar in-situ o sistema de ultrafiltração no afluente do rio Ribeira de Iguape. 

 Utilizar cronopotenciometria de redissolução anódica com varredura de 

potencial de deposição para estudar o comportamento dinâmico de complexos entre 

os metais Pb(II) e Cd(II) com nanopartículas de natureza coloidal (Ludox LS 30 e TM 

40). Esta etapa foi desenvolvida no Laboratory of Physical Chemistry and Colloid 

Science (Wageningen University & Research Centre), Wageningen, Holanda. 

 Depositar um filme fino de mercúrio em um eletrodo de carbono vítreo 

rotativo. 
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 Investigar o comportamento dos complexos em diferentes valores de forças 

iônicas e pH. 

 Determinar as constantes de estabilidade dos complexos usando 

cronopotenciometria de redissolução anódica com varredura de potencial de 

deposição. 



  

 
 
 

3. PARTE EXPERIMENTAL 
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3.1 Materiais e equipamentos 

 

 agitador magnético, QUIMIS Mod. Q-261-22; 

 balança analítica com precisão 0,0001 g, SHIMADZU Mod. AW220; 

 balança de prato externo, precisão 0,01 g, MARTE Mod. AL500; 

 bomba de vácuo, TECNAL Mod. TE-058; 

 bomba peristáltica de oito canais, GILSON Mod Minipuls 3; 

 capela para exaustão de gases, FORT LINE Mod. BR-CA 100; 

 chapa de aquecimento, TECNAL Mod. TE-018; 

 condutivímetro portátil para medidas em campo, WTW Mod. LF330/SET; 

 dispositivo de ultrafiltração de fluxo tangencial UFP-3-C-MB01, 3kD (Schleicher & 

Schuell); 

 espectrômetro de absorção atômica com atomização por chama (VARIAN Mod. 

FS240) e forno de grafite (VARIAN Mod. 240Z); 

 estufa com renovação de ar, FANEM Mod. 320-SE; 

 evaporador rotativo, TECNAL Mod. TE-210; 

 mesa com agitação horizontal, QUIMIS Mod. Q-225M; 

 micro pipetas automáticas Gilson, vários volumes (fixos e variáveis); 

 mufla, QUIMIS Mod. Q-318M24; 

 potenciostato Ecochemie Autolab PGSTAT10 (controlado pelo software GPES 4.9 

da EcoChemie, The Netherlands) 

 refrigerador, CONTINENTAL Mod. 460; 

 sistema destilador e desionizador para purificação de água, MILIPORE Mod. Milli-Q 

Plus; 

 vidraria comum a um laboratório de Química Analítica;  

 reagentes diversos (sais, ácidos, bases, padrões etc.); 

 
3.2 Área de estudo 

 

O rio Itapanhaú localiza-se no Parque Estadual da Serra do Mar (Latitude: 

23°50'23"S e Longitude: 46°08'21"W), situando-se na 7a Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos  - Baixada Santista, município de Bertioga-SP. Já o rio Ribeira de 

Iguape localiza-se próximo à Estação Ecológica da Juréia (Latitude: 24°41'59"S e 
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Longitude: 47°33'05"W), situando-se na 11a Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos - Ribeira do Iguape-litoral Sul, município de Iguape-SP (Figura 6). Dois 

diferentes rios com elevadas concentrações de matéria orgânica foram estudados para 

verificar a influência de fatores ambientais (p.e. umidade, temperatura, substrato, 

microorganismos etc.) e da sazonalidade na formação, decomposição e características 

estruturais da matéria orgânica, bem como na labilidade de espécies metálicas nos 

mananciais em estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 (a) Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (Lei 
Estadual 7663 de Dezembro de 1991); (b) rio Itapanhaú localizado próximo ao Parque Estadual 
da Serra do Mar; (c) rio Ribeira de Iguape próximo à Estação Ecológica da Juréia. 
 
3.3 Purificação da água 

Toda água utilizada foi previamente destilada e purificada em sistema 

desionizador marca Millipore, modelo Milli-Qplus até apresentar resistividade 18,2 

M/cm a 25 C. 

 

3.4 Limpeza da vidraria 

Foi feita com vapor de ácido nítrico concentrado, segundo procedimento 

proposto por Tschöpel e colaboradores (1980). Neste caso, a vidraria foi colocada com 

(a) 

(c) 

(b) 
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o fundo para cima em um suporte de vidro acoplado dentro de um béquer de 5 litros 

contendo cerca de 300 mL de ácido nítrico concentrado e tampado com vidro de 

relógio. O béquer foi colocado em chapa de aquecimento e deixado em refluxo por, no 

mínimo, duas horas. Em seguida, os frascos foram guardados imersos em solução de 

ácido nítrico 10 % (v/v) e exaustivamente enxaguados com água desionizada antes de 

serem utilizados nos experimentos.  

 

3.5 Preparo das soluções 

As soluções foram preparadas por dissoluções de reagentes com grau analítico 

e as soluções ácidas foram preparadas a partir da diluição com água desionizada dos 

ácidos clorídrico e nítrico concentrados (P.A. MERCK AG) purificados por destilação. 

Os ajustes de pH foram feitos com soluções de hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico 

e nítrico, 0,1 mol L-1. 

Solução tampão estoque de MES (ácido 2-N-morfolinoetanosulfônico)  e MOPS 

(ácido 3-N-morfolinopropanosulfônico) foram preparadas a partir do sólido (Merck). 

Soluções de acetato de amônio (NH4Ac 1,0 mol L-1) preparados em HCl (0,5 mol L-1) e  

tiocianato de amônio (1,0  mol L-1) foram preparadas mensalmente. Nanopartículas de 

sílica (Ludox-LS 30 e TM40) foram obtidas  de Aldrich. 

 

3.6 Coleta e caracterização preliminar das amostras 

Para a extração de substâncias húmicas aquáticas, foi coletado 

aproximadamente 100,0 L de amostra de água de um afluente do Rio Ribeira de 

Iguape (RI-1), conhecido como Rio Sorocabinha, em abril de 2005, na profundidade de 

0 a 1,0 m da superfície do manancial, com auxílio de um balde plástico previamente 

descontaminado. As amostras foram armazenadas em galões de polietileno de 25,0 e 

50,0 L e transportadas para o laboratório. Os sistemas MD-Cel-PAB foram aplicados 

nos afluentes dos rios Ribeira de Iguape em outubro de 2005 (RI-2) e no afluente do rio 

Itapanhaú em fevereiro de 2006 (ITAP). O sistema de ultrafiltração foi aplicado no 

afluente do rio Ribeira de Iguape em janeiro de 2007 (RI-3). 

Em todas as situações os parâmetros pH, temperatura, condutividade e oxigênio 

dissolvido foram determinados in situ, após a devida calibração dos equipamentos, 

utilizando-se soluções padrões como referência. A determinação do carbono orgânico 

dissolvido (COD) foi feita por combustão catalítica em corrente de oxigênio e 

subseqüente detecção IR por Analisador Schimadzu TOC-500 com limite de detecção 
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de (3s) 0,1 mg L-1 COD. Para a determinação do metal total presente nos mananciais 

foi feita a digestão das amostras com adição de 10 mL de HNO3 (P.A. MERCK, 

purificado por destilação) em 300 mL de água e aquecimento (120 ºC) até destruição 

da matéria orgânica. Após a redução do volume o digerido foi transferido para balão 

volumétrico de 50 mL. 

 

3.7 Extração das Substâncias Húmicas Aquáticas 

As Substâncias Húmicas Aquáticas utilizadas nos experimentos em laboratório 

foram isoladas de amostras de água coletadas no afluentes do rio Ribeira de Iguape, 

por cromatografia adsortiva em coluna, utilizando resina Amberlite XAD 8, 

procedimento proposto por Thurman e Malcolm (1981) e descrito pela International 

Humic Substances Society. O extrato húmico foi concentrado em rota evaporador e 

seco em estufa com remoção de ar a 55ºC.  

 
3.8 Determinações de metais 

Nos experimentos utilizando o sistema MD-CEL-PAB e ultrafiltração os metais 

como manganês, ferro, níquel cobre, cádmio e zinco foram determinados por 

espectrômetro de absorção atômica com atomização por chama (Varian, AA240FS) 

e/ou forno de grafite (Varian, AA240Z) dependendo da faixa de concentração, seguindo 

as recomendações do fabricante. Curvas de calibração foram feitas com solução 

padrão multielementar de metais preparadas a partir da diluição de soluções estoques 

(1000 mg L-1).  

Nos experimentos de cronopotenciometria um potenciostato Ecochemie Autolab 

PGSTAT10 (controlado pelo software GPES 4.9 da EcoChemie, The Netherlands) foi 

usado em conjunção com um Methrohm 663 VA (Methrohm, Switzerland). Foi utilizado 

um eletrodo de filme fino de mercúrio (thin mercury film electrode - TMFE) sob um disco 

de carbono vítreo rotativo (glassy carbon-GC) (1,9 mm de diâmetro, Methrom) como 

eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência e uma junção dupla Hg│Hg2Cl2│KCl(3 

mol dm-3) em uma solução de 0,01 mol dm-3 NaNO3. A área superficial 

eletroquimicamente ativa do eletrodo de carbono vítreo, (3,098 ± 0,015) mm2, foi 

medido por cronoamperometria (em solução 1,929×10-3 mol dm-3 ferrocianeto em 1,0 

mol dm-3 de KCl; dois experimentos de limpeza, com 4 replicatas). Um eletrodo de vidro 

combinado (Radiometer Analytical pHC3006-9) conectado ao pHmetro (Thermo 

Electron Corporation, Model Orion 3-Start) foi usado para medidas de pH. 
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3.9 Desenvolvimento e aplicação do sistema de membrana de difusão contendo 
celulose organomodificada com reagente p-aminobenzóico 
 

3.9.1 Preparação da celulose organomodificada 

A celulose ativada foi suspensa em solução de oxicloreto de fósforo em N,N-

dimetilformamida (DMF). Após agitação e refluxo (36 horas a temperatura de 150 ºC) a 

celulose clorada (Cel-Cl) foi lavada com álcool etílico anidro e seca em papel de filtro a 

pressão reduzida. O ácido p-aminobenzóico possui em sua estrutura um anel 

benzênico contendo um grupo carboxílico e um grupo amino na posição quatro. O 

nitrogênio do grupo amino na posição para possui um par de elétrons livres, no qual 

pode ser feita ligação de coordenação com íons metálicos. O grupo carboxílico também 

pode interagir com íons metálicos por processos de troca iônica. Em geral, o que 

determina as propriedades do material utilizado com sorvente de íons metálicos é o tipo 

de grupo funcional incorporado em sua estrutura, portanto para organomodificação a 

CEL-Cl foi tratada com p-aminobenzoato de sódio (NaPAB) dissolvido em DMF anidro.  

Após agitação e refluxo o produto final obtido (CEL-NaPAB) foi filtrado em funil 

com placa porosa de vidro sinterizado, lavado com N,N-dimetilformamida, álcool etílico, 

transferido para frasco tipo pesa filtro e seco em dessecador. A CEL-NaPAB foi tratada 

com solução 0,1 mol L-1 de HCl, obtendo a celulose modificada na forma ácida (CEL-

PAB), lavando-se em seguida com água, até eliminação de íons cloreto, comprovada 

por teste com solução aquosa de nitrato de prata e etanol anidro. O produto obtido foi 

seco em estufa com renovação de ar a 50 ºC e guardado em dessecador. A 

preparação da celulose foi descrita por Castro et. al. (2004) e as reações químicas 

desses tratamentos estão apresentadas na Figura 7. 
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Celulose clorada 

                   

1. Reação de cloração da celulose. 

                      Cel – PAB (sal) 

 

2. Reação de ancoramento do ligante p-aminobenzóico. 

                                                                            Cel - PAB (forma ácida)  

 
3. Reação de acidificação do grupo carboxílico. 

 
Figura 7 Reações químicas das etapas de modificação da celulose microcristalina. 

 
3.9.2 Preparação do sistema MD-CEL-PAB 

Foi feita a purificação do “saquinho de chá” (membrana de difusão), os 

saquinhos foram imersos em solução de hidróxido de sódio 2,0 mol L-1 por 24 horas pra 

eliminação da matéria orgânica residual. Os saquinhos foram enxaguados e imersos 

em ácido clorídrico 1,0 mol L-1 por mais 24 horas, para eliminação de metais. Os 

saquinhos foram enxaguados com água deionizada e colocados em estufa para 

secagem. 
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A purificação foi verificada com análises de carbono orgânico dissolvido e 

concentração de metais de alíquotas das soluções sobrenadantes de hidróxido de 

sódio e ácido clorídrico, respectivamente. 

As membranas de diálise purificada foram preenchidas com trocador iônico Cel-

PAB e fechadas utilizando-se linha e agulha, conforme mostra a Figura 8. O sistema 

composto por uma membrana de difusão (MD) e celulose organomodificada com 

reagente p-aminobenzóico foi denominado MD-CEL-PAB. 

 

 
Figura 8 Fotografias da preparação do sistema MD-CEL-PAB utilizando-se membrana de 
difusão e trocador iônico CEL-PAB: (a) introdução de trocador CEL-PAB em membranas de 
difusão para preparação do sistema MD-trocador; (b) fechamento do sistema MD-CEL-PAB 
utilizando-se linha e agulha. 
 

3.9.3 Estudos em laboratório dos parâmetros que influenciam na labilidade 
relativa de metais utilizando-se o sistema MD-CEL-PAB 

 Sistemas MD-CEL-PAB foram imersos em 250 mL de soluções padrões 

multielementares contendo Cu, Cd, Fe, Mn e Ni, sob agitação mecânica, por períodos 

determinados. Em diferentes intervalos de tempo foram retiradas alíquotas de 4 mL, as 

quais foram acidificadas e as concentrações dos metais determinadas conforme item 

3.8. As concentrações dos metais complexados pela celulose em função do tempo 

foram obtidas pela diferença entre as concentrações iniciais dos metais, pelas 

concentrações dos metais nas alíquotas. Os experimentos foram feitos pelo método de 

batelada, variando os parâmetros para determinar a influência dos mesmos: 

a) Influência da massa do trocador: diferentes massas de trocador (0,25, 0,5, 0,75 e 1,0 

g), 0,5 mg L-1 de metais, pH 5,0, t = 720 minutos. 

b) Influencia do pH: 1,0 g de trocador, 0,5 mg L-1 de metais, diferentes pHs (3,0 – 7,0), t 

= 720 minutos. 
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c) Influência do tempo: 1,0 g de trocador, 0,5 mg L-1 de metais, pH 5,0, t = 0-1440 

minutos. 

d) Estudo das isotermas de adsorção em função da concentração de metal: 1,0 g de 

trocador, diferentes concentrações de metal (0,5, 1,0, 2,0 e 3,0 mg L-1), pH 5,0, t = 480 

minutos. 

e) Influência da matéria orgânica: 1,0 g de trocador, 0,5 mg L-1 de metais, pH 5,0, t = 

720 minutos, com diferentes concentrações de SHA extraídas (15, 30 e 60 mg L-1). 
 

3.9.4 Aplicação in situ do sistema MD-CEL-PAB nos mananciais em estudo 

a) Preparação e aplicação do sistema MD-CEL-PAB 

Os sistemas de diálise foram separados em grupos, cada um contendo 4 

sistemas, preenchidos com 0,25, 0,5, 0,75 e 1,0 grama do trocador iônico. Os grupos 

foram imersos nos afluentes do rio Ribeira de Iguape (RI-02) e do rio Itapanhaú (ITAP) 

por tempo determinado (15, 30, 60, 120, 240 e 480 minutos), envoltos por um tecido 

tipo tule e amarrados com barbante em um suporte (Figura 9). 

       
 
Figura 9 Grupos de sistema MD-CEL-PAB contendo 0,25; 0,5; 0,75 e 1,0 g do trocador, 
envoltos no tule para sustentação e amarrados em suporte (a) para imersão no manancial (b). 
 

b) Eluição de metais complexados aos trocadores 

 Ao final de cada período de tempo a celulose modificada foi retirada dos 

saquinhos e transferida para um béquer, adicionou-se 10 mL de HNO3 (1,0 mol L-1) 

para a eluição on site dos metais complexados. Os béqueres foram agitados algumas 

vezes durante 30 minutos e em seguida fez-se a sucção do ácido com uma pipeta 

automática. A alíquota foi colocada em tubos com tampa e os metais determinados 

segundo o item 3.8. 

(a) (b) 
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3.10 Desenvolvimento e aplicação de metodologia de ultrafiltração em fluxo 
contínuo 
 

3.10.1 Montagem e preparação do sistema de ultrafiltração 

A montagem do sistema foi feita, utilizando-se bomba peristáltica, tubos de 

fluoroelastômero (Viton), bobina de reação, tubo de ultrafiltração equipado com 

membrana de 3 kDa e controladores de vazão. O procedimento de separação de 

espécies metálicas livres e complexadas à MON com a utilização de um sistema de 

ultrafiltração tangencial em formato de “T”, equipado com membrana interna de 

polietersulfone de 3 kDa (UFP-3-C-MB01, Schleicher & Schuell), baseia-se na 

diferença do tamanho molecular das espécies envolvidas. Espécies com tamanhos 

moleculares maiores que 3kDa, tais como SHA e complexos SHA-M não passam 

através da membrana, enquanto os íons metálicos livres e hidratados, não 

complexados às SHA passam através da membrana. 

 

3.10.2 Estudos em laboratório do sistema de ultrafiltração 
 
a) Diferenciação de espécies metálicas livres e complexadas por soluções com 
diferentes concentrações de substâncias húmicas aquáticas 
 

Para especiação de metais livres e complexados, preparam-se soluções com 

diferentes concentrações de SHA (15-60 mg L-1), fez-se a dopagem com 1,0 mg L-1 de 

íons metálicos (Cu, Cd, Fe, Zn, Al, Mn e Ni) e ajustou-se o pH em 5,0 com HNO3 6 mol 

L-1. As soluções foram mantidas sob agitação durante 24 horas, para levar a formação 

dos complexos M-SHA. Determinou-se a concentração do metal total na solução inicial, 

e as concentrações de metais livres presentes nas soluções de SHA, após 

bombeamento da solução pelo sistema de ultrafiltração (Figura 10), por tempo 

suficiente para retirada de alíquotas de aproximadamente 10 mL. Estas foram 

acidificadas e as concentrações dos metais determinadas conforme item 3.8. A 

concentração dos metais complexados nas SHA foi obtida a partir da diferença entre as 

concentrações de metal total e livre. 
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Figura 10 Sistema de ultrafiltração em fluxo contínuo para diferenciação de metais livres e 
complexados às substâncias húmicas aquáticas. 

 

b) Determinação de parâmetros de complexação entre SHA e íons Cu(II) utilizando-se 
o sistema de ultrafiltração 

Para a determinação da capacidade de complexação de SHA, da estabilidade 

dos complexos e das constantes de troca dos metais complexados (M-SHA) e íons 

Cu(II), utilizou-se o sistema de ultrafiltração equipado com membrana de 3 kDa (Figura 

11). Para tentar reproduzir em laboratório as condições a serem verificadas em 

sistemas aquáticos naturais, utilizou-se solução com 60 mg L-1 de SHA, dopadas com 

1,0 mg L-1 de Cu, Cd, Fe, Zn, Mn e Ni em pH 5,0 (Solução A, Figura 11), e soluções de 

íons Cu(II) com concentrações de 1,0; 2,5; 5,0; 15,0; 30,0 e 60,0 mg L-1, obtidas pela 

diluição da solução padrão de 1000 mg L-1 (solução B, Figura 11).  

As soluções de SHA e de íons Cu(II) foram bombeadas pelo sistema com o 

mesmo fluxo (aproximadamente 1 mL min-1) utilizando-se bomba peristáltica, por tempo 

suficiente para retirada de uma alíquota de aproximadamente 10 mL. Esta, contém os 

íons Cu(II) não complexados pelas SHA na bobina de reação, além dos metais níquel, 

zinco, cádmio, manganês e ferro, correspondentes aos metais inicialmente 

complexados às SHA que foram trocados pelos íons Cu(II). Todas as alíquotas foram 

acidificadas e as concentrações dos metais determinadas conforme item 3.8. 
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Figura 11 Sistema para determinação de parâmetros de complexação entre íon Cu(II) e 
substâncias húmicas aquáticas, utilizando-se procedimento de ultrafiltração.  
 

3.10.3 Aplicação in situ do sistema de ultrafiltração no afluente do Rio Ribeira de 
Iguape 
 

O sistema de ultrafiltração foi aplicado in situ no afluente do Rio Ribeira de 

Iguape, sendo necessárias algumas adaptações. Foi utilizada um tubo de polietileno 

com 0,8 mm de diâmetro e 5 metros de comprimento, onde uma das pontas foi imersa 

no manancial, cerca de 20 centímetros da superfície, e a outra ponta foi conectada no 

comutador, substituindo a solução A da Figura 10. Um gerador de energia movido à 

gasolina foi utilizado como fonte de energia para a bomba peristáltica, mantendo o fluxo 

contínuo (1,0 mL min-1) no sistema. Seguiu-se o procedimento utilizando o sistema 

simplificado, descrito anteriormente, para determinar a concentração de íons livres no 

manancial. Para caracterização dos complexos entre as espécies metálicas e a Matéria 

Orgânica Natural (M-MON) presentes no manancial, utilizou como complexante solução 

de Cu(II) em concentrações variadas e solução de ácido etilenodiaminotetracético 

(EDTA) (1,0 mol L-1). A amostra de água do manancial e a solução complexante (ora 

solução de íons Cu(II), ora solução de EDTA 1,0 mg L-1) foram bombeadas pelo 

sistema com o mesmo fluxo (aproximadamente 1 mL min-1) utilizando-se bomba 

peristáltica, por tempo suficiente para retirada de uma alíquota de aproximadamente 2 

mL (Figura 12). Esta alíquota contém os íons Cu(II) não complexados pela MON na 
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bobina de reação juntamente com os íons livres/lábeis ou os íons que foram 

complexados com o EDTA na bobina de reação.  

Após separação das alíquotas e discriminação dos metais livres daqueles 

originalmente complexados, foram feitas as determinações “off-site” da concentração 

dos metais. 

 
Figura 12 Foto do sistema utilizado para caracterização “in-situ” dos complexos M-SHA 
utilizando-se procedimento de ultrafiltração. 
 

3.11 Especiação dinâmica de complexos de Pb(II) e Cu(II) com nanopartículas de 
silica 
 

3.11.1 Preparação do eletrodo modificado 
 

Eletrodos de filme fino de mercúrio preparados sob um eletrodo de carbono 

vítreo foram otimizados por Rocha, Pinheiro e Carapuça (2007), apresentando 

estabilidade mecânica e aplicabilidade para experimentos de SSCP, portanto este 

procedimento foi utilizado para determinação das constantes termodinâmicas dos 

complexos de interesse neste projeto e o procedimento de preparação do filme fino de 

mercúrio é descrito abaixo: 
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a) Condicionamento do eletrodo de carbono vítreo  

Antes do revestimento, o eletrodo de carbono vítreo (do inglês glassy carbon 

electrode - GCE) foi condicionado seguindo um procedimento de polimento/limpeza: 

a.1) O GCE foi polido com uma pasta de alumina (0,3 µm, Metrohm) e em seguida foi 

sonicado em água pura por 60 segundos, para obter uma superfície renovada do 

eletrodo. 

a.2) Um pré-tratamento eletroquímico foi feito com ciclos de varredura voltamétrica (50 

vezes) entre -0,8 e +0,8V a 0,1 V s-1, em solução de acetato de amônio (NH4CH3COO 

(1 mol L-1) preparado em HCl (0,5 mol L-1) (Figura 13). O polimento e o pré-tratamento 

eletroquímico foram repetidos diariamente. 

 
Figura 13 Deposição do filme fino de mercúrio no eletrodo de carbono vítreo rotativo.  
 
b) Deposição do filme fino de mercúrio  

b.1) O filme fino de mercúrio foi preparado em solução de nitrato de mercúrio (0,12 

mM) em meio ácido (HNO3 0,75 mM, pH 1,9). 

b.2) O filme de mercúrio foi incorporado no GCE por voltametria de redissolução 

anódica de onda quadrática. Por eletrodeposição a -1,3 V, tempo de deposição de 240 

segundos, em uma rotação de 1000 rpm.  Outros parâmetros: Ei = -1,3 V, Ei = -0,15 V, 

tequilíbrio = 5 s Estep = 0,005 V, a = 0,025 V e f = 25 Hz (Figura 14). 

 
Figura 14 Voltamograma para a deposição no filme fino de mercúrio no eletrodo de carbono 
vítreo rotativo. 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ddee  ppoolliimmeennttoo  ee  lliimmppeezzaa  

PPrréé--ttrraattaammeennttoo  eelleettrrooqquuíímmiiccoo  
NNHH44AAcc  ((11MM))//HHCCll  ((00,,55MM))  
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 Após a deposição do filme de mercúrio o eletrodo foi manuseado 

cuidadosamente, tomando-se muito cuidado para não degradar o filme de mercúrio e o 

excesso de solução retirado com um leve fluxo de água. Em seguida o eletrodo foi 

imerso em uma nova célula eletroquímica contendo a solução em estudo.  

 

c) Limpeza GCE 

Diariamente, ao final dos experimentos, seguiu-se um procedimento de 

redissolução para limpeza do eletrodo. Neste procedimento a carga associada à 

deposição do mercúrio (QHg) foi calculada pela integração eletrônica do pico de 

varredura do mercúrio, para v = 0.005 V s-1. Tiocianato de amônio 5 mM (pH 3,4) foi 

utilizado como solução eletrólita. O passo de redissolução começa em -0,15 V e finaliza 

em +0,6 V. Todas as cargas foram medidas em triplicata (RDS<3%). Este 

procedimento é feito para estimar a espessura e repetibilidade dos filmes de mercúrio 

usando valores médios da QHg. 

 
3.11.2 Procedimentos de cronopotenciometria 

Medidas cronopotenciométricas de redissolução foram feitas em 

aproximadamente 23 mL de NaNO3, com íons Pb2+ (4,3×10-7 mol L-1) ou Cd2+ (5,4×10-7 

mol L-1) como íons de referência em célula de vidro, temperatura ambiente (25ºC) na 

ausência e na presença de ligantes. Os experimentos foram executados da seguinte 

forma: 

 Variando o tamanho das nanopartículas, utilizando sílica Ludox LS 30 

(30%m/m,  10 nm de diâmetro) e sílica Ludox TM 40 (40% m/m,  22 

nm de diâmetro). 

 Mantendo fixa a concentração de íons Pb(II), o pH e variando a 

concentração da força iônica aumentando a cada experimento a 

concentração de NaNO3 (0,0015; 0,01; 0,1 mol L-1 NaNO3) e/ou 

mantendo fixa a força iônica e variando o pH ajustando os valores a cada 

experimento (5,5; 6,0 e 6,5). 

 Mantendo fixa a concentração de íons Pb(II) ou de íons Cd(II), força 

iônica (0,01 mol L-1 NaNO3) e pH (6,0 para íons Pb(II) e 7,2 para íons 

Cd(II)) e variando a razão metal/nanopartículas, adicionando volumes 

específicos das soluções de sílica Ludox LS 30 e TM 40, a cada 

experimento (máximo de 3 adições por experimento). 
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As adições de ligantes e os ajustes de pH foram feitas com micropipetas e as 

concentrações dos metais foram corrigidas de acordo com o volume final de solução. O 

eletrodo de filme de mercúrio por ser usado por um dia de experimentos sem variação 

significativa do sinal analítico (60 medidas consecutivas) (ROCHA, PINHEIRO, 

CARAPUÇA, 2007). 

 

a) Parâmetros eletroquímicos 

As seguintes condições foram usadas para íons Pb(II): potencial de deposição, -

0,6  V; tempo de deposição de 60 s; mais um tempo de 10 s para um potencial de 

deposição de -0,6 V; corrente de oxidação, 7,5×10-8 A, aplicado em uma faixa de 

varredura de -0,61 V a -0,51 V, com agitação, 1000 rpm. 

Para íons Cd(II) foram usadas as condições: potencial de deposição, -0,6V; 

tempo de deposição de 60 s; tempo de 10 s para um potencial de deposição de -0,6 V; 

corrente de oxidação, 7,5×10-8 A (redução completa), aplicado em uma faixa de 

varredura de -0,80 V a - 0,69 V, com agitação, 1000 rpm. 

Todas as soluções foram purgadas com argônio por 60 minutos no começo de 

cada experimento SCP e 60 segundos após cada medida, com agitação mecânica feita 

pelo eletrodo rotativo, para eliminação do oxigênio. 

As curvas SSCP foram construídas a partir de uma série de medidas SCP 

individuais, plotando a área do pico em função do potencial de deposição.  A primeira 

curva de SSCP obtida foi na ausência de nanopartículas para a calibração, as demais 

curvas de SSCP foram obtidas com excesso de nanopartículas. Antes da adição do 

ligante, solução de sílica, foi adicionada uma solução tampão de MES (ácido 2-N-

morfolinoetanosulfônico) para soluções com íons Pb(II) e MOPS (ácido 3-N-

morfolinopropanosulfônico) para soluções com íons Cd(II). 

 
3.12 Descarte de resíduos  

Todos os resíduos ácidos foram neutralizados. Os metais precipitados na forma de 

sulfeto e/ou metasilicato, o sólido separado por decantação e sifonação. As formas 

orgânicas oxidadas com cloreto de bromo e tratadas como cátions inorgânicos. O 

resíduo sólido final foi encaminhado à Comissão de Segurança do IQ-UNESP-

Araraquara, a qual é responsável pela destinação final de resíduos gerados na 

unidade. Os resíduos produzidos nos experimentos nos experimentos de 

cronopotenciometria de redissolução anódica foram armazenados e encaminhados 
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para empresa responsável pelo tratamento dos resíduos produzidos na Universidade 

de Wageningen-Holanda. 
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4.1 Caracterização preliminar dos mananciais em estudo 

Inicialmente fez-se a caracterização preliminar das amostras de água dos 

mananciais em estudo, os procedimentos estão descritos no Apêndice e apresentados 

na Tabela 1. Os experimentos em laboratório foram feitos com substâncias húmicas 

aquáticas extraídas do afluente do rio Ribeira de Iguape (RI-1). Os parâmetros físico-

químicos apresentados na Tabela 1 se referem aos mananciais Itapanhaú  e Ribeira de 

Iguape durante aplicações in situ do sistema MD-CEL-PAB (ITAP e RI-2, 

respectivamente e ultrafiltração em fluxo tangencial (RI-3). 

 
Tabela 1 Caracterização preliminar pelas águas dos afluentes dos rios Itapanhaú em 
fevereiro/2006 (ITAP) e Ribeira do Iguape em abril/2005 (RI-1), outubro/2005 (RI-2) e 
janeiro/2007 (RI-3). 

Amostras de água 

Itapanhaú Ribeira de Iguape Parâmetros analisados 

ITAP RI-1 RI-2 RI-3 

Ph 4,40,2 5,80,2 4,00,2 4,80,2 

Temperatura (ºC) 23,00,1 21,00,1 19,60,1 22,00,1 

Condutividade (S cm-1) 39,00,4 303,00,5 169,00,4 518,00,4 

Oxigênio dissolvido (mg L-1) 2,20,2 5,10,2 3,10,2 2,20,2 

Carbono orgânico dissolvido (mg 

L-1) 
15,32,1 37,82,4 38,52,3 32,12,3 

Absorbância a 436 nm (UA) 0,085 0,220 0,230 - 

Absortividade molar estimada pela 

Lei de Beer (A L cm-1 mol C) 
66,7 71,4 70,5 - 

Metal Total     

Fe (g L-1) 909,00,4 1455,05,8 1087,50,2 9200,09,1 

Mn (g L-1) 250,10,6 50,60,3 430,12,2 87,50,5 

Cu (g L-1) 0,80,1 3,20,1 0,90,1 100,00,4 

Cd (g L-1) <0,3 1,30,2 <0,4 93,20,4 

Pb (g L-1) 7,30,5 - 7,70,5 - 

Ni (g L-1) 30,80,7 6,80,6 35,00,7 24,90,5 

Zn (g L-1) - - - 648,00,7 
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Os elevados valores obtidos para condutividade nas amostras RI estão 

associados à presença de sais oriundos da água do mar, recebida pelo rio Ribeira de 

Iguape durante a cheia das marés. Já os baixos valores de condutividade observadas 

para as amostras de água do rio Itapanhaú mostram pouca influencia da salinidade 

marinha neste manancial. 

O rio Ribeira de Iguape apresenta elevada e praticamente constante concentração 

de carbono orgânico dissolvido (COD) no período estudado, aliás, estando bem acima 

dos valores encontrados em outros mananciais que reconhecidamente possuem 

elevada concentração de COD, por exemplo, o Rio Negro-AM (em média cerca de 15 

mg L-1) (ROCHA; ROSA, 2003). Os resultados encontrados para ambos mananciais 

estudados corroboram as observações de THURMAN (1981), de que a distribuição de 

carbono orgânico varia de 5 a 60 mg L-1 em águas naturais, sendo dependente da 

vazão do rio, clima, vegetação, atividade microbiológica e estações do ano. 

Os teores de metais encontrados para os mananciais em estudo neste trabalho 

estão dentro das faixas observadas para mananciais com águas ricas em hidrocolóides 

húmicos, apresentando Fe e Mn como macroconstituintes e Cu, Cd, Pb e Ni como 

microconstituintes. Os valores obtidos serviram de parâmetro para o planejamento dos 

experimentos in situ. 

 
4.2 Desenvolvimento e aplicação do sistema de membrana de difusão contendo 
celulose organomodificada com reagente p-aminobenzóico 
 
4.2.1 Estudos em laboratório dos parâmetros que influenciam na labilidade 
relativa de metais utilizando-se o sistema MD-CEL-PAB 

 

Os resultados apresentaram um máximo de capacidade de complexação do 

sistema MD-CEL-PAB pelos íons metálicos usando 1,0 grama do trocador, com 

recuperação de 66,0, 62,8, 40,2, 39,6 e 38,6% para Cu, Fe, Cd, Mn e Ni, 

respectivamente (Figura 15). O aumento da massa do trocador acima deste valor 

diminui a recuperação dos metais, a acessibilidade dos íons metálicos ao grupo p-

aminobenzóico da CEL-PAB é dificultada e a complexação fica limitada pelo processo 

de difusão e não somente pelo processo de convecção. Então, foi usado 1,0 grama de 

CEL-PAB no sistema para o estudo de outros parâmetros que exercem influência na 

labilidade relativa das espécies metálicas presente no sistema aquático. 
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Figura 15 Recuperação de metais pela celulose modificada com grupos p-aminobenzóico no 
sistema MD-CEL-PAB após 24 horas de complexação, para diferentes massas do trocador. 
Condições: 250 mL de solução contendo 0,5 mg L-1 de Cu, Fe, Mn, Ni e Cd, sistema MD-CEL-
PAB contendo diferentes massas de trocador (0,25, 0,5, 1,0 e 1,5 g), em pH 5,0, agitação 
mecânica e tempo de complexação de 24 horas. 
 

 O pH influencia no processo de complexação de metais pela CEL-PAB, contida 

no sistema MD-CEL-PAB, variando de acordo com a espécie metálica estudada. A 

Figura 16 compara a capacidade de complexação dos metais após 24 horas em 

diferentes valores de pH (3,0; 4,0; 5,0; 6,0 e 7,0). Para todos os metais, com exceção 

do Cu, foi possível observar que a maior capacidade de complexação do sistema MD-

CEL-PAB foi em pH 7,0 e a menor capacidade de complexação foi aquela cujo pH foi 

acertado em 3,0. Provavelmente isto ocorre, pois em valores de pH mais baixos os 

grupos reativos da celulose modificada podem apresentar-se protonados, conforme já 

discutido (PRADO & AIROLDI, 2001). Entretanto, nos valores de pH 4,0, 5,0 e 6,0 cada 

metal apresentou uma ordem distinta de capacidade de complexação. A CEL-PAB 

indicou elevadas capacidades de complexação (aproximadamente 80% da 

recuperação) para o Cu e aproximadamente 10-50% de recuperação para os demais 

íons metálicos. Ni e Mn mostraram baixos valores da recuperação e variação (10-40%) 

a diferentes valores de pH, indicando que o pH influencia fortemente nos processos de 

complexação destes metais pelo sistema MD-CEL-PAB. 

Estas variações estão provavelmente associadas à variação das espécies de 

hidroxo-complexos formados que facilitam a mobilidade em solução, a difusão através 
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da membrana e consequentemente a complexação do metal pelo trocador CEL-PAB. 

Também, a diminuição do pH favorece o surgimento de cargas positivas no material 

adsorvente, o que pode inibir o processo de sorção. 
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Figura 16 Complexação de metais pela celulose modificada no sistema MD-CEL-PAB após 
tempo de complexação de 24 horas, para diferentes valores de pH. Condições: 250 mL de 
solução contendo 0,5 mg L-1 de Cu, Mn, Fe, Ni e Cd, sistema MD-CEL-PAB contendo 1,0 g de 
trocador, valores de pH 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0, agitação mecânica e tempo de complexação de 
24 horas. 
 

No estudo in situ da labilidade dos metais é importante o conhecimento do 

tempo de complexação necessário para a interação entre os metais e o trocador iônico 

CEL-PAB. A Figura 17 ilustra a complexação dos metais (Cu, Mn, Fe, Ni e Cd) em pH 

5,0, geralmente o pH encontrado para águas naturais ricas em hidrocolóides ricos em 

materiais húmicos, em função do tempo. A partir dos resultados obtidos foi determinada 

a ordem crescente de capacidade de complexação dos metais: Mn < Ni < Cd < Fe < 

Cu. 

A partir do tratamento cinético, Figura 18 (onde CL é a concentração do íon em 

equilíbrio e C é a concentração do íon em cada alíquota), foi possível estimar o tempo 

de equilíbrio necessário entre espécies metálicas e CEL-PAB na ausência de matéria 

orgânica. Os tempos de equilíbrio indicam uma cinética lenta para o Cu, intermediária 

para Mn, Fe e Ni e mais rápidas para o íon Cd.  
 

 
 
 

 
 



Resultados e discussão 

 

68

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 Complexação de metais (Cu, Cd, Fe, Mn e Ni) pela celulose modificada no sistema 
MD-CEL-PAB em função do tempo. Condições: 250 mL de solução contendo 0,5 mg L-1 de Cu, 
Cd, Fe, Mn, e Ni sistema MD-CEL-PAB contendo 1,0 g de trocador, pH 5,0 e agitação 
mecânica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 Estudo cinético das interações entre os metais e a celulose modificada no sistema 
MD-CEL-PAB. Condições: 250 mL de solução contendo 0,5 mg L-1 dos metais Cu, Cd, Fe, Mn 
e Ni, sistema MD-CEL-PAB contendo 1,0 g de trocador, pH 5,0 e agitação mecânica. 

 

A Figura 18 apresenta dois processos com cinéticas bastante diferentes, a 

primeira parte, muito rápida é determinada pelo processo de absorção e a segunda 

parte, bem mais lenta, é determinada pelo processo de difusão dos íons na membrana.  

A capacidade de adsorção de cátions pelo sistema MD-CEL-PAB em soluções 

aquosas, está baseada no par de elétrons livre presente no átomo de nitrogênio, o qual 

é uma forte base de Lewis. Como o ligante p-aminobenzóico apresenta maior 

característica de base dura devido à presença em sua estrutura do grupo carboxílico 

livre, preferencialmente liga-se por troca iônica a íons metálicos com características de 
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ácido duro, Mn(II), ou ácidos intermediários (duros/moles) como Cu(II), Ni(II), e Fe(II). 

No entanto o grupo amino presente também em sua estrutura, que é responsável pelo 

ancoramento do ligante na superfície da celulose (através de ligações covalentes), 

possui características intermediárias entre uma base dura/mole, podendo apresentar 

afinidade por ácidos moles, como no caso o Cd(II) (PEARSON, 1963). Essas 

propriedades apresentadas pelo ligante p-aminobenzóico favorecem a adsorção dos 

cinco íons metálicos em estudo na superfície da CEL-PAB, esta capacidade de 

adsorção foi avaliada pelo comportamento de isotermas para os metais em estudo.  

Quantitativamente, a adsorção pode ser expressa por parâmetros como Cs, 

(concentração do soluto na solução, quando estabelecido o equilíbrio de adsorção) e Nf 

(número de mols de metal adsorvido, para 1 g do suporte). Do ponto de vista 

experimental, o valor de Nf foi obtido do número inicial de quantidade de matéria de 

cátion (ni) adicionado ao sistema e este no equilíbrio (ns) para a massa de trocador 

CEL-PAB em gramas (m), aplicando a seguinte expressão: Nf = (ni – ns) / m. As 

isotermas de adsorção são mostradas na Figura 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 Isotermas de adsorção pelo método de batelada dos cátions no sistema MD-CEL-
PAB no tempo de equilíbrio. Condições: 250 mL de solução multielementar contendo 
concentrações variadas de Cu, Mn, Ni e Cd, um sistema MD-CEL-PAB, pH 5,0 agitação 
mecânica e tempo de complexação de 8 horas.  
 

A parte inicial da isoterma indica que, nessa região a adsorção é praticamente 

proporcional às concentrações de equilíbrio, com baixos valores para os parâmetros Nf 

e Cs. Nessas condições, existem consideráveis frações de superfície adsorvente que 

ainda permanecem livres. Com o aumento da concentração do metal, a quantidade do 

material adsorvido na superfície sólida tende a um valor constante. Nessa situação, os 
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sítios de adsorção na superfície do material adsorvente encontram-se completamente 

saturados e a quantidade de substância adsorvida não depende mais da concentração 

do metal. 

Langmuir em 1918, a fim de explicar fenômenos de adsorção, considerou que as 

moléculas adsorvidas fixavam-se na superfície do adsorvente em sítios definidos e 

localizados, onde cada sítio permitiria apenas uma entidade adsorvida e a energia 

correspondente seria a mesma em todos os sítios da superfície. Esse tipo de adsorção 

ocorre sempre que, uma quantidade adsorvida atinge um valor máximo a uma 

determinada concentração e permanece constante. O processo completo de adsorção 

pode ser descrito quantitativamente por meio de isotermas de adsorção, que a 

temperatura constante, fornece dados relacionados à quantidade adsorvida (Nf) e a 

concentração do soluto (Cs), depois de estabelecido o equilíbrio (BRITTO, 2005). 

A linearização das isotermas de adsorção foram feitas com a aplicação da 

Equação de Langmuir (Equação 1), apresentada a seguir: 

kNN
C

N
C

Ss

s

f

S 1
          (Equação 1) 

onde Cs é a concentração em solução no equilíbrio (mmol L-1), Nf foi definido 

anteriormente (mmol g-1), Ns é a quantidade máxima de soluto adsorvido por grama de 

superfície adsorvente (mmol g-1), que depende do número de sítios de adsorção e k é a 

medida de intensidade de adsorção, diretamente relacionada com uma constante de 

equilíbrio (mol L-1). A linearização das isotermas de adsorção foram plotadas como 

apresentado na Figura 20. 

O gráfico de Cs/Nf plotadas em função de Cs, resulta numa reta de coeficiente 

angular 1/Ns e coeficiente linear 1/(Nsk), sendo possível calcular os valores das 

constantes k e Ns para cada interação superfície-cátion. A Tabela 2 apresenta os 

parâmetros calculados, usando a Equação de Langmuir, da adsorção em solução (Ns) 

dos metais estudados sobre o sistema MD-CEL-PAB. 
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Figura 20 Isotermas linearizadas de adsorção de metais pela celulose modificada no sistema 
MD-CEL-PAB no tempo de equilíbrio em pH 5,0. 
 
Tabela 2 Parâmetros calculados para adsorção em solução de espécies metálicas. 

Metais 1/Nsk 
(a) 

1/Ns 
(b) 

Ns 
(mmol g-1) 

(10-3) 
k  

(102) 
Cu 7,82 26,09 38,32 0,03 

Mn 11,71 1367,70 0,73 1,17 

Ni 11,26 465,76 2,15 0,41 

Cd 16,93 482,67 2,07 0,28 

 
A partir dos resultados apresentados na Figura 20, obtidos pelas isotermas 

linearizadas de adsorção de metais em pH 5,0, observa-se comportamento distinto 

para cada metal. Verifica-se maior adsorção em mmols Cu, Ni, Cd e Mn, 

respectivamente, por grama de adsorvente quando se observam os valores de Ns 

(Tabela 2). Ou seja, Mn(II) é o cátion que apresenta menor quantidade de grupos 

internos acessíveis à sua retenção no sistema CEL-PAB. Comparando a capacidade 

de retenção com os dados de BRITO (2005), a qual estudou a retenção de metais por 

sílicas organomodificadas, os valores são bem mais baixos. Porém, considerando as 

baixas concentrações de metais originalmente presentes em sistemas aquáticos, o 

sistema apresenta-se como um suporte adequado. 

As formas linearizadas das isotermas permitem calcular os valores de 

intensidade de adsorção, onde a constante k, apresentou valores elevados para todos 

os complexos suportados. Pode se admitir que a constante k é proporcional ao valor da 

constante de equilíbirio. De acordo com a ordem de grandeza da constante k, sugere-
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se que os complexos formados são termodinamicamente estáveis, apoiado pelos 

valores de coeficientes de correlação das retas, confirmando o modelo de adsorção 

proposto. 

Comparando-se os valores de k para os metais, observa-se que em pH 5,0 o Mn 

forma complexos mais estáveis com a celulose modificada no sistema MD-CEL-PAB 

em relação a Cu, Ni e Cd.  

 Os parâmetros tempo e concentração de matéria orgânica foram estudados em 

relação à labilidade de espécies metálicas, utilizando-se o sistema MD-CEL-PAB. O 

parâmetro tempo influência a reatividade de metais complexados com a matéria 

orgânica natural, devido aos possíveis processos de transformação que ocorrem com 

as espécies complexadas recém-formadas. Qualitativamente os íons metálicos 

recentemente ligados as SHA são preferencialmente complexados por grupos 

funcionais de maior acessibilidade na macromolécula (BURBA et al., 1994). Ao longo 

do tempo, parte dos íons metálicos pode migrar para sítios ligantes mais internos da 

macromolécula orgânica. Este rearranjo dos íons metálicos na macromolécula húmica 

flexível aumenta o grau de condensação macromolecular, tornando os metais 

complexados com sítios mais internos menos lábeis (ROCHA & ROSA, 2003). 

A separação dos íons metálicos lábeis indicam que o aumento do tempo de 

complexação reduz em grande extensão a troca de íons metálicos com a CEL-PAB. O 

tempo influencia na recuperação das espécies de forma diferenciada. Enquanto que 

para o íon Cu a competição entre as SHA e o trocador CEL-PAB pelas espécies 

metálicas atingem o equilíbrio em cerca de 360 minutos, para os íons Cd, Fe, Ni e Mn o 

equilíbrio é atingido em torno de 240 minutos. Os diferentes tempos de equilíbrio 

observados para os íons em estudo estão associados às suas diferentes afinidades 

pelos grupos reativos das SHA e da CEL-PAB. 

 A estabilidade termodinâmica e a cinética de complexos SHA-metal é altamente 

dependente da razão massa de metais/massa de SHA e da capacidade de 

complexação da SHA (ROCHA & ROSA, 2003; BURBA et al., 1994).   

 Em princípio, a troca de íons metálicos entre trocador (CEL-PAB) e a fração 

metálica lábil de complexos macromoleculares com SHA-metal pede ser descrita pelo 

seguinte equilíbrio: 

         KSHA      KCEL-PAB 
   M-SHA       SHA+M+CEL-PAB       M-CEL-PAB  
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SHA-M indica as espécies formadas entre os íons metálicos e a SHA, CEL-PAB indica 

celulose modificada com reagente p-aminobenzóico e M-CEL-PAB indica as espécies 

formadas entre os íons metálicos e a celulose. Assim, as concentrações das espécies 

M-SHA e M-CEL-PAB, governadas pelas respectivas constantes de equilíbrio, podem 

ser deslocadas para M-SHA em função do aumento da concentração de substâncias 

húmicas aquáticas. Este importante parâmetro discutido na literatura (BURBA et al., 

1994, ROCHA & ROSA, 2003) influencia fortemente na labilidade de frações metálicas 

complexadas por SHA. 

SHA, de modo geral, apresentam amplo espectro de grupos funcionais podendo 

interagir com íons metálicos formando complexos de diferentes estabilidades. Quando 

a razão de massas é baixa, os íons metálicos são preferencialmente ligados a grupos 

funcionais que proporcionam a formação de complexos de estabilidade termodinâmica 

máxima (BURBA et al., 1994). 

A Tabela 3 apresenta a influência da concentração de SHA na estabilidade 

relativa dos íons. Nota-se que a labilidade relativa de metais complexados com a CEL-

PAB, na presença de SHA apresentou a seguinte ordem crescente: Cu  Fe >> Ni > 

Mn = Cd. Os resultados apresentados na Tabela 3 também mostram que a capacidade 

de complexação das SHA aumenta com o aumento da concentração das SHA, 

diminuindo a labilidade das espécies metálicas. Assim, aumentando-se a concentração 

de SHA, o equilíbrio é deslocado na direção do favorecimento das espécies SHA-metal. 

Isto ocorre, provavelmente, devido ao fato da macromolécula húmica apresentar 

elevado grau de condensação em solução concentrada de SHA, tornando os metais 

menos acessíveis ao contato com os sítios complexantes da CEL-PAB. 

 
Tabela 3 Comparação entre as porcentagens de metais complexados pelo sistema MD-CEL-
PAB na ausência e presença de diferentes concentrações de substâncias húmicas aquáticas 
(15-60 mg L-1) após 24 horas. Condições: 250 mL de solução contendo 0,5 mg L-1 dos metais 
Cu, Cd, Fe, Mn e Ni, ausência e presença de diferentes concentrações de SHA (15-60 mg L-1), 
sistema MD-CEL-PAB contendo 1,0 g de trocador, pH 5,0 e agitação mecânica. 

Porcentagem de metais complexados pelo trocador CEL-PAB Metais 
Ausência de SHA 30 mg L-1 de SHA 60 mg L-1 de SHA 

Cu 48,830,3 29,130,7 24,950,5 
Cd 30,800,3 27,780,5 22,860,2 
Fe 35,680,6 26,810,6 18,080,5 
Mn 26,350,6 23,200,4 20,000,3 
Ni 30,410,7 23,510,5 23,090,6 
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4.2.2 Aplicação in situ do sistema MD-CEL-PAB nos mananciais em estudo 

Na aplicação do sistema MD-CEL-PAB no afluente do rio Ribeira de Iguape, 

verificou-se a seguinte ordem de labilidade: Fe>Mn>>Ni>Cu>Pb (Figura 21). Indicando 

que Fe e Mn apresentaram maior afinidade pela celulose e consequentemente maior 

labilidade. Ni, Cu e Pb estão mais fortemente ligados à MON. Fe e Mn são cátions 

considerados macroconstituintes nas amostras de água, assim, devido a alta 

concentração, maiores quantidades de íons podem encontrar-se na forma livre, ficando 

mais acessíveis ao trocador. 
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Figura 21 Complexação de íons metálicos complexados ao sistema e determinados no eluído 
em função do tempo para o sistema MD-CEL-PAB. Condições: sistema MD-CEL-PAB contendo 
1,0 g de trocador, afluente do rio Ribeira de Iguape. 
 

A Figura 22 mostra a labilidade relativa dos íons presentes em afluente do Rio 

Itapanhaú, verificada através da aplicação in situ do sistema MD-CEL-PAB.  
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Figura 22 Complexação de íons metálicos complexados ao sistema e determinados no eluído 
em função do tempo para o sistema MD-CEL-PAB. Condições: sistema MD-CEL-PAB contendo 
1,0 g de trocador, afluente do rio Itapanhaú. 
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A labilidade observada para o sistema MD-CEL-PAB (Figura 22) foi: Fe> 

Mn>>Pb>Cu≈Ni. Um comportamento diferenciado foi verificado pelo Ni no sistema MD-

CEL-PAB, onde, em função do tempo, ocorreu uma diminuição da labilidade relativa. 

Este comportamento poderia estar associado ao deslocamento desta espécie (Ni), em 

decorrência do aumento das interações da CEL-PAB com outras espécies, tais como 

Fe, Pb, Cu e Mn, que teriam maior afinidade pelos grupos reativos do trocador.  

Os mananciais estudados apresentam características físico-químicas e 

estruturais da MON distintas, porém a ordem de labilidade relativa dos metais em 

relação ao sistema foi similar, com inversão na labilidade do Pb. Estes resultados 

mostram que neste caso, a ordem de labilidade foi dependente da reatividade do grupo 

reativo da CEL-PAB. Assim, é interessante observar que a labilidade de metais em 

sistemas aquáticos não dependem somente das condições do corpo d´água e das 

características da MON, mas também do grupo reativo que interage e/ou compete com 

as espécies metálicas no ambiente. 

O estudo da influência da massa do trocador na labilidade de íons metálicos em 

função do tempo pode fornecer informações importantes relacionadas à cinética, 

constante de velocidade de complexação bem como, a possível ordem da reação. A 

Figura 23 exemplifica a labilidade relativa de íons Fe para o sistema.  
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Figura 23 Complexação de ferro no sistema em função do tempo, para o sistema MD-CEL-
PAB. Condições: sistemas contendo 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 g de trocador iônico, afluente do rio 
Ribeira de Iguape. 
 

O estabelecimento do equilíbrio de troca ocorreu em 240 minutos. A partir do 

estudo da influência da massa do trocador pode-se também estimar a constante de 

velocidade e a ordem da reação de troca, as quais são parâmetros interessantes que 

fornecem informações relativas à reatividade de diferentes espécies metálicas 
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presentes em mananciais, em relação aos trocadores empregados. Para estimativa 

destes parâmetros, inicialmente plota-se um gráfico da velocidade inicial de troca pelo 

tempo de contato do sistema MD-trocador, obtendo-se diferentes valores de taxa inicial 

de complexação para diferentes massas de trocadores. Em seguida, a partir de um 

gráfico da taxa inicial de complexação pelas diferentes massas de trocadores, pode-se 

a partir da tangente da reta obtida determinar a constante de velocidade de troca (k), 

conforme exemplifica a Figura 24. 
 

0,25 0,50 0,75 1,00
0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

 

 

Massa de resina / g

Ta
xa

 d
e 

co
m

pl
ex

aç
ão

 / 
ug

 L
-1
 t-1

r = 0,97

 
Figura 24 Determinação de constante de velocidade e ordem de troca dos íons ferro para o 
sistema MD-CEL-PAB. Condições: sistemas contendo 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 g de trocador 
iônico, afluente do rio Ribeira de Iguape. 
  

Verifica pela Figura 24 que a taxa inicial de complexação é diretamente 

proporcional a massa de trocador, podendo-se inferir que a competição de íons Fe 

obedece a uma reação de primeira ordem e a constante de velocidade de troca foi 

k=0,06  0,01 µg L−1 min−1 g−1.  

A Tabela 4 sumariza os resultados obtidos em relação aos tempos de equilíbrio, 

constantes de velocidade e ordem das reações de troca para os metais (Fe, Mn, Cu, 

Pb e Ni) pelo sistema MD-CEL-PAB, nos mananciais estudados (afluentes do rio 

Ribeira de Iguape e Itapanhaú). 
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Tabela 4 Tempo de equilíbrio, constantes de velocidade e ordem das reações de troca de 
espécies metálicas de afluentes dos rios Ribeira de Iguape e Itapanhaú pelo sistema MD-CEL-
PAB. 

Manancial Metal Tempo de 
equilíbrio 

Constante 
de 

velocidade 

Ordem da 
reação 

Fe 240 0,06 1a 

Mn 120 6,18 1a 

Cu 120 0,76 1a 
Ni 120 0,28 1a 

Afluente 
do rio 

Ribeira de 
Iguape 

Pb 120 0,17 2a 

Fe 480 0,02 1a 
Mn 120 0,05 1a 

Afluente 
do rio 

Itapanhaú Pb 240 0,67 1a 
 *Não foi possível estabelecer a constante de velocidade e a ordem da reação 
para os íons Cu e Ni. 
 

A partir da Tabela 4 observa-se que foi possível, na maioria dos casos, 

determinar além do tempo de equilíbrio, as constantes de velocidade e ordens de 

reações envolvidas no processo de competição das espécies metálicas presentes nos 

mananciais, com os grupos reativos do trocador iônico contido no sistema.  

Observa-se que o sistema MD-Trocador atinge o equilíbrio mais rapidamente 

com os metais presentes na água do rio Ribeira de Iguape do que do rio Itapanhaú. No 

primeiro caso, com exceção de Fe que atingiu o equilíbrio com 240 minutos, os outros 

metais apresentaram tempo de equilíbrio em 120 minutos. Já o estudo realizado no rio 

Itapanhaú, verificou-se uma cinética mais lenta para quase todos os metais estudados 

com tempos de equilíbrio variando de 480 minutos para Fe, 240 minutos para Pb e 120 

minutos para os demais.  

 Também se observa pela Tabela 4 variações nos valores das constantes de 

velocidade de troca das espécies metálicas e ordem das reações. Estas, geralmente 

apresentaram-se de primeira ordem, indicando que a troca das espécies metálicas da 

fase líquida para sólida é diretamente proporcional a massa de trocador empregado no 

sistema. Estes resultados são atribuídos às diferenças nas características estruturais e 

físico-quimicas da MON presente nos dois mananciais estudados. O procedimento 

possibilitou obter informações interessantes em relação à cinética de troca e 

estabilidade de complexos presentes em mananciais. 
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4.2.3 Contextualização ambiental dos resultados obtidos em relação à labilidade 
de espécies metálicas em mananciais 
  

 Além do desenvolvimento do procedimento, procurou-se desenvolver uma 

equação para estimar a concentração de metais livres/lábeis presentes em 

determinado manancial. A grande vantagem da utilização da equação proposta é 

permitir a melhor contextualização ambiental de resultados experimentais obtidos, 

relacionados à labilidade relativa de espécies metálicas em um sistema aquático.  

 Se não houver gradientes de concentração, a velocidade média de 

deslocamento da água é igual à velocidade média molar no sistema e a velocidade de 

difusão molecular prevista pela 1ª lei de Fick é praticamente nula. Contudo, se houver 

gradientes de concentração a velocidade de deslocamento da água do manancial será 

maior que a velocidade média no interior do sistema uma vez que a água vai se difundir 

no sentido do gradiente negativo. Assim, a velocidade de transferência da água do 

manancial é o resultado da contribuição do movimento convectivo (devido ao 

movimento global do fluido) e do movimento difusivo (devido ao gradiente de 

concentrações, dado pela 1ª lei de Fick). A seguir são apresentadas as 

fundamentações teóricas envolvidas na proposição da equação considerando que a 

transferência de massa ocorre predominantemente pelo mecanismo da convecção, 

sendo determinada pela vazão da água do rio. 

Sabe-se que a vazão de um corpo d’água está diretamente relacionada ao 

produto de sua velocidade de escoamento, através de uma secção transversal de 

determinada área, conforme mostra a Equação 2. 

 

AvQ    Equação 2 

 

Onde: Q = vazão do rio (m3 s-1), v = velocidade do rio (m s-1), A = área (m2).  

 

 Considerando-se que a vazão também se relaciona com o volume de líquido por 

intervalo de tempo, conforme mostra a equação 3, pode-se obter a equação 4 que 

relaciona o volume de água com o fluxo do rio. Este pode ser facilmente medido “on 

site”, durante a execução dos experimentos de campo, visando a aplicação in situ do 

sistema MD-Trocador. 
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tQV    Equação 3 

 

Onde: V = volume (m3), Q = vazão (L/s), t = tempo (s). 

  

Igualando as Equações 2 e 3 tem-se: 

 

tAvV    Equação 4 

                                                      

 Sabendo-se que a área (A) em que o volume de água irá percorrer, corresponde 

à área superficial do trocador (As) e que esta depende da massa da celulose (mr) a ser 

empregada no sistema MD-Trocador, obtém-se a equação 5. 

 

  tmAvV tS        Equação 5 

 

 Assim, a partir da velocidade média de escoamento da água do manancial, 

tempo de contado do sistema MD-Trocador com a água do manancial, área superficial 

e massa do trocador, pode-se calcular o volume de água que passou através do 

sistema. A partir deste volume, da concentração do metal retida no tocador e do 

correspondente volume de ácido utilizado em sua eluição, pode-se calcular a 

concentração de metal lábil (Equação 6).  

 

V
VCC eMR

ML


   Equação 6 

                                                     

Onde: CML = concentração do metal lábil, CMR = concentração do metal retido no 
trocador, Ve = volume de ácido utilizado na eluição, V = volume de água que passou 
pelo trocador. 

 

Igualando as Equações 5 e 6, obtêm-se a Equação 7 que relaciona a 

concentração de metal lábil com os parâmetros CMR (determinado em laboratório), Ve 

(utilizado no procedimento de eluição dos metais), v (medido “on site”), As (área 

superficial do trocador contido no sistema MD-Trocador), mr (massa do trocador contido 

no sistema MD-Trocador) e t (tempo de contato). Este parâmetro deve ser definido pelo 

pesquisador, devendo ser menor que o tempo de equilíbrio estabelecido pelas espécies 
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metálicas/trocador/sistema aquático. O tempo de contado também deve ser 

“padronizado”, para permitir a comparação de resultados experimentais obtidos em 

diferentes mananciais para um mesmo sistema MD-Trocador.  

 tmAv
VCC

tS

eMR
ML 


        Equação 7 

                                             

Onde: CML = concentração do metal lábil (g m-3), CMR = concentração do metal retido 
(g L-1), Ve = volume de ácido utilizado na eluição do metal retido no trocador (L), v = 
velocidade do rio (m s-1), As = área superficial do trocador (m2 g-1), mt = massa do 
trocador (g), t = tempo de imersão do sistema MD-Trocador no manancial (s). 
 

Considerando que 120 minutos (Tabela 4) foi o tempo médio para os metais 

atingirem o equilíbrio em ambos os sistemas MD-Trocador, para os cálculos, utilizou-se 

tempo de imersão equivalente a 60 minutos. Assim, a partir de dados relacionados à 

área superficial e massa do trocador, velocidade de escoamento da água dos 

mananciais estudados (Tabela 5) e utilizando-se a equação 7, determinaram-se as 

concentrações dos metais lábeis presentes nos mananciais utilizando-se o sistema 

conforme mostra a Tabela 6. 

 
Tabela 5 Área superficial e massa do trocador utilizada no sistema MD-CEL-PAB, velocidade 
de escoamento da água nos afluentes dos rios Ribeira de Iguape e Itapanhaú. 

Área superficial da CEL-PAB 10  0,06 m2 g-1 

Massa de trocador utilizada 1,0 g 

Velocidade de escoamento da água  

Ribeira de Iguape 0,95 m s-1 

Rio Itapanhaú 1,43 m s-1 

 

As velocidades de escoamento da água dos mananciais onde os sistemas MD-

Trocador foram aplicados in situ foram estimadas, verificando o tempo que um 

determinado objeto (“laranja não madura”) cerca de 50 % submerso, gastou para 

percorrer uma distância de 10 metros. Devido ao fato dos sistemas MD-Trocador terem 

sido colocados em profundidade até cerca de 20 cm da superfície dos mananciais, 

pode-se considerar que a velocidade de escoamento da água em que os sistemas MD-

Trocador ficaram submetidos é aproximadamente igual à velocidade de escoamento 

superficial da água.  
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Tabela 6 Concentrações dos metais lábeis utilizando-se tempo de imersão de 60 minutos dos 
sistema MD-CEL-PAB, nos afluentes dos rios Ribeira de Iguape e Itapanhaú. 

Manancial Metal Metal Total 
(mol L-1) 

*CMR 
(mol L-1) 

CML 
(10-4mol L-1) 

Metal 
livre/lábil  

(%) 
Fe 19.47 ± 0.04 62.13 179.05 0,09 
Mn 7.83 ± 0.04 10.54 30.94 0,04 
Cu 1.40 10-2 ± 0.01 1.03 3.04 2,17 
Ni 0.60 ± 0.01 1.09 3.17 0,05 

Afluente 
do rio 

Ribeira de 
Iguape 

Pb 3.70 10-2 ± 0.02 0.10 0.30 0,08 
Fe 16.28 ± 0.07 204.87 397.49 0,24 
Mn 4.55 ± 0.11 86.91 168.55 0,37 
Cu 1.30 10-2 ± 0.01 0.84 1.64 1,26 
Ni 0.53 ± 0.01 1.07 2.08 0,04 

Afluente 
do rio 

Itapanhaú 
Pb 3.50 10-2 ± 0.02 0.24 0.46 0,13 

*CMR: concentração de metal retido no trocador 
 

 Os valores de CML apresentados na Tabela 6 e obtidos a partir da 

equação 7 e utilizando dados da Tabela 5, indicam as concentrações de metais lábeis 

presentes nos mananciais para os sistemas MD-Trocador utilizados. Ou seja, a partir 

dos valores de CML pode-se obter informações quantitativas associadas à reatividade 

de espécies em sistemas aquáticos, fornecendo informações mais realísticas para o 

entendimento dos processos que ocorrem no sistema aquático, do que quando se 

utiliza como parâmetro apenas resultados relativos à concentração total ou dissolvida 

de metais presentes no corpo d’água. 

 
4.3 Desenvolvimento e aplicação de metodologia de ultrafiltração em fluxo 
contínuo 
 
4.3.1 Desenvolvimento de metodologia de ultrafiltração em fluxo contínuo para 
caracterização da estabilidade dos complexos M-MON 

 

A estabilidade termodinâmica e a cinética de complexos SHA-metal é altamente 

dependente da razão massa de metais/massa de SHA e da capacidade de 

complexação da SHA (ROCHA & ROSA, 2003; BURBA et al., 1994). A Tabela 7 

apresenta a porcentagem de metais livres inicialmente presente nas soluções de SHA 

dopadas com 1,0 mg L-1 de metais. Quanto maior a concentração de SHA menor é a 

porcentagem de metais livres, ou seja, aumenta a quantidade de complexos M-SHA. 
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Tabela 7 Porcentagem de metais livres inicialmente presente nas soluções de SHA preparadas 
a partir de SHA extraídas. 

Porcentagem de metal livre (%) SHA 

mg L-1 Cu Mn Fe Ni Cd Zn 

15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,01,8 

30 38,06 88,49 50,39 82,33 81,82 100,02,1 

60 37,41 86,99 34,86 82,04 80,12 75,00,8 

 

Para a determinação da capacidade de complexação de substâncias húmicas 

aquáticas por íons Cu(II) a concentração de Cu(II) é determinada no filtrado assumindo 

que os metais não complexados pelas SHA são separados das espécies SHA-Cu (as 

quais não passam pela membrana de 3 kDa), coletados nos filtrados e determinados 

por espectrometria de absorção atômica. 

 A capacidade de complexação das SHA por íons Cu(II) utilizando-se o sistema 

de ultrafiltração pode ser obtida através de um gráfico de metal livre (mmol L-1) versus 

metal total adicionado (mmol L-1), conforme mostra a Figura 25. O gráfico apresenta 

uma mudança na inclinação na porção final e a capacidade de complexação é então 

obtida pela interseção das tangentes das duas porções lineares do gráfico, as quais 

correspondem ao aparecimento dos íons metálicos livres (TUSCHALL, 1983). 

 

 
Figura 25 Curva da capacidade de complexação de íons Cu(II) por substâncias húmicas 
aquáticas utilizando-se sistema de ultrafiltração. Condições: concentração de SHA 60,0 mg L-1; 
pH = 5,0. 
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A capacidade complexante das SHA é convencionalmente expressa em mmol 

Cu(II) g-1 COD (carbono orgânico dissolvido) e caracteriza a máxima quantidade de 

metais livres, os quais podem ser complexados às SHA em solução aquosa. 

Observando a interseção das tangentes e fazendo a converção para g de COD a 

capacidade de complexação encontrada foi 0,80 mmol de Cu(II) g-1 de COD. 

Verifica-se que as SH extraídas de solos da região amazônica apresentaram 

valores mais elevados, cerca de 2,0 mmol de Cu(II) g-1 de COD, em comparação aos 

encontrados para SH de águas naturais e de sedimentos (ABATE & MASINI, 1999; 

SOARES & VASCONCELOS,1994). Já Romão e colaboradores (2003) e Abate e 

Masini (1999) estudando SH extraídas de amostras de água de diferentes regiões do 

Brasil, encontraram valores de capacidade de complexação em torno de 1,0 mmol de 

Cu(II) por g COD-1. Assim, os resultados obtidos mostram que os valores das SH 

extraídas de água são geralmente mais baixos em relação às amostras extraídas de 

solo. 

Para estimar a constante de estabilidade condicional (K) do complexo Cu-SHA, 

os dados foram tratados pelo método de Scatchard (STEVENSON, 1994). A curva 

obtida é côncava quando mais de um ligante ou sitio de ligação estão presentes para 

complexos formados de estequiometria 1:1 

É possível diferenciar na curva duas porções lineares correspondentes a dois 

grupos de sítios de coordenação. À medida que os sítios de maior afinidade são 

ocupados, os sítios de menor afinidade começam a complexar o cátion metálico que 

vai sendo adicionado, resultando numa gradual mudança de inclinação até que nova 

porção linear seja definida com inclinação menor que a primeira. Foi possível a 

determinação das constantes distintas (K1 e K2) como está ilustrado na Figura 26. 
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Figura 26 Gráfico do modelo de Scatchard para complexação de Cu(II) por dois sítios de 
complexação das substâncias húmicas. Condições: concentração de SHA 60,0 mg L-1; pH = 
5,0. 

 

Os valores de K1 e K2 fornecem informações quanto à estabilidade 

termodinâmica de íons Cu(II) em dois diferentes sítios de coordenação das SHA. O 

cobre encontra-se mais fortemente complexado na classe de sítios que apresenta o 

maior valor da constante, pois, quanto maior o valor da constante, maior a estabilidade 

do complexo e vice-versa. A diferença entre os valores de K1 (19,7) e K2 (0,22) indica 

que a concentração de ligantes associada ao sítio de maior estabilidade de ligação é 

menor, Tabela 8. 

 
Tabela 8 Capacidade de complexação (CC) e constantes de estabilidade (K1 e K2) de SHA. 

Amostra 
SHA 

(mg L-1) 
 

COD* 
(mg L-1) K1 K2 

CC (mmol Cu(II) g-1 
COD) 

SHA-Ribeira de 
Iguape 60 ≈ 30 19,7 0,22 0,99 

* carbono orgânico dissolvido 

Nos ambientes naturais várias espécies metálicas estão presentes nas formas 

livres ou complexadas por ligantes orgânicos ou inorgânicos. Logo, durante o processo 

de complexação, há uma natural competição entre essas espécies pelos sítios ligantes 

disponíveis. O entendimento dos fatores que influenciam no destino, transporte e 

acúmulo de espécies metálicas, é importante na avaliação do troca e/ou competição 

entre espécies metálicas por sítios de complexação da matéria orgânica aquática 

presentes em sistemas aquáticos.  
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A Figura 27 apresenta os resultados da troca entre M-SHA e os íons Cu(II). 

Observando o gráfico de metais livre versus Cu(II) adicionado verifica-se que 

concentrações de Cu(II) > 15 mg L-1 são necessárias para alcançar uma condição limite 

de troca dos complexos M-SHA, correspondente a 10% para Fe, 92% de Ni, 95% de 

Zn, 96% de Cd e 98% de Mn.  Espécies de Fe são menos disponíveis para troca com 

os íons Cu(II) que Ni, Zn, Cd e Mn, indicando que essas espécies possuem maior 

afinidade pelas SHA. Os resultados estão de acordo com os obtidos por Stevenson 

(1994) que a partir de estudos de complexação com substâncias húmicas e íons Mn(II) 

e Zn(II), verificou-se que estas espécies formam complexos relativamente fracos com 

material húmico, quando comparados com os íons Cu(II).  
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Figura 27 Troca entre espécies metálicas complexadas às SHA e os íons competitivos Cu(II) 
utilizando o procedimento de ultrafiltração. 

 

Em razão da variedade de grupos funcionais presentes nas SHA, as espécies 

metálicas formadas em águas ricas em materiais húmicos são consideradas misturas 

polidispersas e macromoleculares de complexos metálicos com diferentes estruturas e 

estabilidades termodinâmicas. Tem sido aceito que os complexos formados entre as 

SHA e os íons metálicos ocorrem na razão 1:1 (ROCHA; ROSA, 2003). 

Aplicando um modelo de cálculo, é possível estimar as constantes 

termodinâmicas de troca entre espécies metálicas complexadas às SHA (BURBA; VAN 

den BERGH; KLOCKOW, 2001; ROCHA et al, 2002). Esse modelo foi empregado no 

tratamento dos dados para determinação de constantes de troca entre íons Cu(II) 

adicionados e espécies metálicas complexadas por SHA. 

 De acordo com a expressão de equilíbrio:  

M-SHA + Cu       Cu-SHA + M 
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A lei de ação das massas é obedecida, de acordo com a equação 8, é possível 

determinar os valores das constantes de troca entre as espécies metálicas por íons 

Cu(II). 

]][[
]][[

CuMSHA
MCuSHAKtroca 


         Equação 8 

 

As cargas foram omitidas para simplificação, onde [M] e [Cu] são determinadas 

nos filtrados obtidos por ultrafiltração com o sistema ilustrado na Figura 10, assumindo 

que estes íons metálicos penetram completamente na membrana (coeficiente de 

retenção R = 0) e retém completamente (R = 1) as espécies metálicas complexadas às 

SHA (M-SHA). Neste caso, as frações metálicas M-SHA e Cu-SHA pode ser calculada: 

[M-SHA] = [Mtotal] – [M]       Equação 9 

[Cu-SHA] = [Cutotal] – [Cu]     Equação 10 

 

onde Mtotal é a concentração de metal complexado pela SHA e Cutotal é a concentração 

total de Cu adicionado, determinados na alíquota coletada após a confluência. 

 

O equilíbrio alcançado entre M-SHA (M = Fe, Cd, Ni, Mn e Zn) e a troca pelos 

íons Cu(II) pode ser descrito pelas razões Mlivre /M-SHA em função da razão crescente 

de íons Cu(II)livre / Cu-SHA, como mostrado na Figura 28. 
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Figura 28 Equilíbrio de troca entre M-SHA (M = Cd, Ni, Mn, Fe, e Zn) e íons Cu(II). 
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  A partir do coeficiente angular das retas (Figura 28) foram obtidos os valores das 

constantes de troca listados na Tabela 9, os quais caracterizam a troca dos metais 

complexados pelas SHA e íons Cu(II).  

 
Tabela 9 Constantes de troca entre íons Cu(II) e espécies metálicas. Condições: solução 
preparada com 60 mg L-1 SHA, 1,0 mg L-1 metais, pH 5,0 e soluções de Cu(II) 0,25-60 mg L-1.  

Espécies Metálicas Constante de troca (Ktroca) 
Manganês 3,372 

Cádmio 1,548 
Zinco 0,996 
Níquel 0,356 
Ferro 0,009 

 

De acordo com a Equação 8, o valor da constante de troca é inversamente 

proporcional à estabilidade do complexo M-SHA, ou seja, altos valores de constante de 

troca indicam menor estabilidade do complexo, enquanto baixos valores indicam maior 

estabilidade. As constantes de troca entre íons Cu(II) e os íons Fe, Ni e Zn foram 

menores que 1 indicando que os complexos Fe-SHA, Ni-SHA e Zn-SHA  possuem 

maiores estabilidades que os complexos Cu-SHA. Para os complexos Mn-SHA e Cd-

SHA foram determinadas constantes de troca maiores que 1, indicando menor 

estabilidade que os complexos Cu-SHA. Os resultados das constantes de troca dos 

complexos permitem estabelecer a seguinte ordem de estabilidade dos metais: 

Fe>Ni>Zn≈Cu>Cd>Mn. Estes resultados são corroborados por ROCHA et al. (2002), 

quando da caracterização “on site” de águas naturais em mananciais localizados no 

litoral paulista por reações de troca com íons Cu(II). 

 

4.3.2 Aplicação in situ do sistema de ultrafiltração no afluente do Rio Ribeira de 
Iguape 

Os estudos em laboratório das interações entre SHA e íons metálicos em 

soluções aquosas são de grande importância para o planejamento dos experimentos a 

serem realizados in situ. No entanto, SHA representam somente uma parte dos 

hidrocolóides naturais, assim a aplicação in situ do procedimento desenvolvido, permite 

realisticamente contribuir para compreensão de fenômenos ambientais relacionados à 

complexação, transporte, estabilidade e labilidade de espécies metálicas em sistemas 

aquáticos ricos em matéria orgânica natural. 

Inicialmente fez-se a diferenciação do metal livre, onde os íons Mn apresentaram 

valor menor que o limite de detecção do equipamento (LD = 0,12 g L-1) e os íons Fe 



Resultados e discussão 

 

88

 
 

também apresentaram um valor muito baixo, 0,6% dos íons Fe encontrados no 

manancial estavam livres. 

A avaliação da troca e/ou competição entre espécies metálicas por sítios de 

complexação da matéria orgânica aquática presentes em sistemas aquáticos, foi 

avaliada para os metais ferro e manganês, elementos que apresentaram maiores 

concentrações na água do manancial. A Figura 29 apresenta os resultados da troca 

entre M-MON e os íons Cu(II). Observando o gráfico de metais livre versus Cu(II) 

adicionado verifica-se que concentrações de Cu(II) > 385 µg L-1 são necessárias para 

alcançar uma condição limite de troca dos complexos Mn-MON e Fe-MON, 

correspondente a 100% de Mn e 8% para Fe. Espécies de Fe são menos disponíveis 

para troca com os íons Cu(II) que Mn, indicando que os íons Fe possuem maior 

afinidade pela MON e os íons Mn maior labilidade. Os resultados estão de acordo com 

os resultados obtidos nos experimentos otimizados em laboratório, utilizando SHA 

extraídas. 
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Figura 29 Troca entre espécies metálicas complexadas às SHA e os íons competitivos Cu(II) 
utilizando o procedimento de ultrafiltração. 

 

Além da troca por íons Cu(II), as espécies metálicas originalmente complexadas 

pelos hidrocolóides também foram estudadas utilizando-se ácido etilenodiaminotetra-

acético (EDTA 1,0 mg L-1), forte agente complexante, sendo bombeado pelo sistema 

com o mesmo fluxo da água do manancial.  Em ciências do solo, estes quelantes, têm 

sido utilizados como eficientes simuladores da fitodisponibilidade de frações metálicas 

para vários tipos de solos. Cerca de 6,7 % da concentração total de Fe (72 µg L-1) e 

87,1% da concentração total de Mn (50 µg L-1) foram disponibilizados pela 
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complexação com EDTA. Verifica-se que as disponibilidades dos metais por EDTA e 

por íons Cu são semelhantes. 
 Os experimentos/resultados obtidos permitiram o estabelecimento de um 

protocolo simples, que pode ser utilizado na aplicação in situ do sistema de 

ultrafiltração, visando o estudo da labilidade de metais em mananciais, e visando 

mimetizar com maior eficiência o processo ambiental a ser estudado, seja ele 

associado à competição de sistemas radiculares ou organismos, por espécies 

metálicas lábeis presentes em sistemas aquáticos. 

 

4.4 Especiação dinâmica de complexos de Pb(II) e Cu(II) com nanopartículas 
de sílica 

 
4.4.1 Desenvolvimento teórico 

O desenvolvimento teórico descrito por  Rocha, Pinheiro e Carapuça (2007) para 

eletrodo de filme fino de mercúrio (TMFE), foi utilizado para determinar as constantes 

termodinâmicas dos complexos em estudo, e é descrito abaixo: 

O número de moles depositado é igual a: 

nF
tIN dd

depositado
*

       Equação 11 

E o número de moles reoxidados é dado por 

nF
IN s

oxidado
*

       Equação 12 

onde Is é a corrente de redissolução, e * é o valor limite do tempo de transição obtido 

para o potencial de deposição. No modo de redução, o número de moles depositados 

igual ao número de moles reoxidados e o tempo de transição limite é dado por 

s

dd

I
tI **         Equação 13 

representando o balanço de carga para completa redução. 

As curvas de SSCP são plotadas a partir de uma série de medidas feitas sob 

uma faixa de potenciais de deposição, Ed (V). O potencial é mantido durante o tempo 

de deposição, td (s), após a aplicação da corrente de oxidação até todo o metal ser 

reoxicidado. 
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a) SSCP para os casos contendo somente metal 

Para um dado potencial, a corrente de deposição, Id (A), em um TMFE rotativo é dado 

por: 

  
M

MMM
d

ccnFADI


0* 
     Equação 14 

onde DM é o coeficiente de difusão do metal livre em solução, c*
M é a concentração do 

metal na solução, c0
M é a concentração do metal na superfície do eletrodo e M é a 

espessura da camada de difusão de Nernst. Para um eletrodo de disco rotativo o último 

parâmetro é expresso por  
6/12/13/161.1   MM D      Equação 15 

Sendo  e a velocidade angular de rotação para o eletrodo rotativo ( = 2rot, 

onde rot é a velocidade de rotação) e  o coeficiente de viscosidade da solução teste. 

Os outros símbolos na Eq. (4.5) têm seu significado usual.  

O valor limitante da corrente de deposição, I*d, obtida dos potenciais mais 

negativos em que a concentração do íon metálico na superfície do eletrodo é 

essencialmente igual a zero (c0
M  0), é dada por  

 
M

MM
d

cnFADI


*
*        Equação 16 

usando eqs. (4.3) e (4.6) é possível determinar a área superficial equivalente do TMFE, 

A (m2).  

A equação que descreve totalmente a relação entre  e Ed (curva SSCP) para o 

TMFE rotativo em regime de redução completa, é igual a um eletrodo de gota de 

mercúrio convencional e é dado por 

 














 


 d

s

dd t
I

I exp1
*

     Equação 17 

em que as características da constante de tempo do processo de deposição, d, é 

definida por  





M

MdepHg
d AD

V ,       Equação 18 

onde  a concentração do metal livre na superfície ( = c0
M/c0

M0 ). Para uma reação de 

transferência de elétron reversível, M+ne  M0, e um  dado potencial de deposição, Ed 

 







 


RT
EEnF d

0

exp       Equacão 19 



Resultados e discussão 

 

91

 
 

Assumindo para um filme fino, o volume do eletrodo, VHg,dep, pode ser estimado 

a partir da quantidade de carga de mercúrio, usando a lei de Faraday e assumindo o 

raio atômico do Hg como 1,4410-10 m 

F
QNr

V HgaHg
depHg 2

3/4 3

,


      Equação 20 

 b) SSCP em sistemas lábeis com DML< DM 

Considerando a formação de um complexo lábil 1:1, ML, entre o íon metálico 

eletroativo M e o ligante L: 

       Equação 21 

a constante de estabilidade, K (m3 mol-1), é definido por K=cML/(cMcL). Para complexos 

lábeis, a taxa de associação/dissociação é suficientemente alta com relação à escala 

de tempo experimental, em ordem para manter completo equilíbrio entre os metais 

livres e complexados. Sob condições de excesso de ligante (como tipicamente é usado 

em experimentos de redissolução) nós podemos definir K’= K *cL,t (onde *cL,t é a 

concentração total de L na solução (mol m-3)). Assim pode-se escrever: 

 
 '1

/ 00
, 0

K
cc MtM


       Equação 22 

onde cM,t  é a concentração total do metal (mol m-3). 

No coeficiente de difusão das espécies metálicas complexadas, DML (m2 s-1), é 

menor que do íon metálico livre (DM), por exemplo, DML<DM (o caso geral), a corrente 

de deposição e d, são modificados desde DM é substituído por: 

*
,

**

tM

MLMLMM

c
cDcDD 

       Equação 23 

e a espessura da camada de difusão,  (m), é modificada de acordo com as condições 

hidrodinâmicas dada: 
6/12/13/1

61.1   D       Equação 24 

A expressão para d (antiga Eq. 4.8) assim torna-se: 

 



'1

,

KDA
V depHg

d 
       Equação 25 
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a equação para a onda SSCP para um complexo lábil ML, , é dado a partir da 

equação 4.7, embora substituindo  I*d por  I*d,M+L, que é expressada por I*d,M+L =  *M+L Is 

/td (*M+L é o tempo de transição limite SCP obtido da curva de SSCP na presença de 

um ligante). O coeficiente na equação 4.7, I*d d /Is, é um fator que não afeta a posição 

da onda no eixo Ed. No entanto, uma expressão explícita para o potencial de meia-

onda devido a formação de um complexo, ΔEd,1/2 (equivalente para a expressão 

DeFord-Hume) pode ser obtida considerando somente o termo exponencial. No caso 

de uma corrente cinética, o pico da onda SSCP não permanece trocado e o mesmo 

procedimento pode ser usado, resultando na equação: 

 

     
 MLMd,1/2 ln'1ln ERTnFK   Equação 26 

 

onde M L 
  e M   denotam a  valores para condições correntes de deposição limitante 

na presença e na ausência de ligantes, respectivamente. 

 

4.4.2 Determinação das constantes de estabilidade de complexos de Pb(II) e 
Cu(II) com nanopartículas de sílica 

 

Usando o desenvolvimento teórico para eletrodos de filme fino de mercúrio 

(equações 4.1 a 4.16) foram construídas curvas de SSCP para complexos M-

nanopartículas de sílica a níveis muito baixos de concentrações de íon Pb(II) e Cd(II). A 

espessura do filme de mercúrio incorporado no eletrodo foi de 7,6 nm. As Figuras 30 e 

31 apresentam curvas de SSCP para chumbo na ausência e presença de 

nanopartículas Ludox LS 30 e TM 40, respectivamente, em pH 5,5, 6,0 e 6,5.  
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Figura 30 Curvas de SSCP experimentais (pontos) e de ajuste (linha cheia) para () Pb(II) e 
Pb(II)-nanopartículas de silica em pH () 5,5, ()6,0 e ()6,5. Condições: 4,7×10-7 mol L-1 
Pb(II), 20,3 M  Ludox LS 30 e 0,1 mol L-1 NaNO3. E0=-0,341V, n = 2, DML = 2,35x10-11 m2 s-1, M 
= 4,93x10-5m e VHg= 1,17X10-14 m3, td= 60s e Is = 7,5x10-8A. 
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Figura 31 Curvas de SSCP experimentais (pontos) e de ajuste (linha cheia) para () Pb(II) e 
Pb(II)-nanopartículas de silica em pH () 5,5, ()6,0 e ()6,5. Condições: 4,7×10-7 mol L-1 
Pb(II), 31,6 mmol L-1 Ludox TM 40 e 0,1 mol L-1 NaNO3. E0=-0,3395 V, n = 2, DML = 1,34x10-11 
m2 s-1, M = 4,93x10-5m e VHg= 1,17X10-14 m3, td= 60s e Is = 7,5x10-8A. 
 

Parâmetros de especiação são verificados através da comparação entre os 

tempos de transição limite na presença (*M+L) e ausência (*M) de ligantes. A variação 

do potencial de deposição na meia onda de SSCP, Ed,1/2, depende da constante de 

equilíbrio de formação do complexo, K’, e independe do grau de labilidade. No entanto 

a altura limite da onda, *, quantifica as espécies metálicas acumuladas no eletrodo e 

assim depende da labilidade e das propriedades de transporte de massa dos 

complexos em solução. Para complexos com um baixo coeficiente de difusão, próximo 

ao do íon metálico livre, o valor de K’ calculado pelo Ed,1/2 será relativamente igual ou 

próximo ao valor de K’ calculado por * indicando que o sistema é completamente lábil. 

Discrepâncias entre os valores de K’, derivado-Ed,1/2 e derivado-*, indica que o 
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sistema é quase ou não lábil (PINHEIRO; VAN LEEUWEN, 2004). As constantes de 

estabilidade termodinâmica (K’) foram determinadas e as Tabelas 10 e 11 apresentam 

os resultados para os complexos formados entre os íons Pb(II) e as nanopartículas 

Ludox LS 30 e TM 40, respectivamente, em diferentes condições de complexação.  

 
Tabela 10 Constantes de estabilidade para os sistemas Pb(II)-nanopartículas em diferentes 
pHs e forças iônicas contendo 21 mmol L-1 de ligante Ludox LS 30. 

pH 

5,5 6,0 6,5 
Concentração 

NaNO3 

(mol L-1) K’(Ed,1/2) K’(*) K’(Ed,1/2) K’(*) K’(Ed,1/2) K’(*) 

0,0015 2,02 4,92 5,20 19,30 41,79 183,00 

0,01 1,06 2,33 2,66 5,74 18,37 36,00 

0,1 0,51 0,51 1,41 1,45 2,76 2,90 

 
Tabela 11 Constantes de estabilidade para os sistemas Pb(II)-nanopartículas em diferentes 
pHs e forças iônicas contendo 33 mmol L-1 de ligante Ludox TM 40. 

pH 

5,5 6,0 6,5 
Concentração 

NaNO3 

(mol L-1) K’(Ed,1/2) K’(*) K’(Ed,1/2) K’(*) K’(Ed,1/2) K’(*) 

0,0015 3,25 5,70 12,03 20,20 55,40 180,00 

0,01  2,65 3,36 7,13 8,70 25,89 32,00 

0,10 0,56 0,57 1,46 1,65 4,88 5,43 

 
 O aumento na constante de estabilidade com o pH é devido ao efeito 

polietretrolítico, devido ao aumento da densidade de carga superficial de silício, o 

mesmo ocorre em condições de forças iônicas menores. Comparando os valores das 

constantes, os sistemas vão de lábeis a quase-lábeis variando no mesmo sentido que a 

constante de estabilidade, ou seja, sistema mais lábil com força iônica elevada e pH 

menores (0,1 mol L-1 NaNO3, pH 5,5) e menos lábil com força iônica mais baixa e pH 

elevados (0,0015 mol L-1 NaNO3, pH 6,5). 

 Fizeram-se experimentos aumentando a razão metal/ligante, formando 

complexos Pb(II)-Ludox LS 30, Pb(II)-Ludox TM 40 e complexos Cd(II)-Ludox LS 30 e 

Cd(II)-Ludox TM 40 (Tabela 12). 
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Tabela 12 Constantes de estabilidade (Ed,1/2) para os sistemas Pb(II)-nanopartículas e Cd(II)-
nanopartículas em 0,01 mol L-1 de NaNO3. 

Metal 
Concentração 
Ludox LS 30 

(mol L-1) 
K’ 

Concentração 
Ludox TM40 

(mol L-1) 
K’ 

11,3 0,72 - - 
17,0 2,21 16,2 3,73 
22,5 2,73 - - 
30,5 7,09 32,4 6,32 
40,6 11,88 - - 

Pb 

50,8 29,99 64,8 23,45 
     

20,3 0,64 31,6 0,20 
30,5 1,14 48,3 0,58 
40,6 1,40 63,2 2,71 
50,8 1,95 79,9 2,90 
59,9 2,70 94,9 4,84 

Cd 

80,7 4,04 156,4 7,22 
 

Pode se verificar pela Tabela 12 que de acordo com a equação K’ = K*cL,t  

quando se  aumenta a concentração do ligante o valor da constante K’ deveria 

aumentar proporcionalmente, é o que ocorre para os sistemas homogêneos. O 

aumento desproporcional das constantes indica heterogeneidade no sistema. A 

heterogeneidade também pode ser verificada pelos gráficos de  versus E, onde pelos 

quais, fica evidente a deformação das curvas de SSCP, Figuras 32 e 33.  
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Figura 32 Curvas de SSCP experimentais (pontos) e de ajuste (linha cheia) para () Cd(II) e 
Cd(II)-nanopartículas de silica ()40,61, ()59,8 e ()80,7 mmol L-1 de nanopartículas Ludox 
LS 30. Condições: 5,4×10-7 mol L-1 Cd(II), 0,1 mol L-1 NaNO3, pH 7,2. E0=-0,567 V, n = 2, DML = 
2,35x10-11 m2 s-1, M = 4,46x10-5m e VHg= 1,17X10-14 m3, td= 60s e Is = 7,5x10-8A. 
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Figura 33 Curvas de SSCP experimentais (pontos) e de ajuste (linha cheia) para () Cd(II) e 
Cd(II)-nanopartículas de silica ()63,2, ()94,9 e ()156,4 mmol L-1 de nanopartícula Ludox 
TM 40. Condições: 5,4×10-7 mol L-1 Cd(II), 0,1 mol L-1 NaNO3, pH 7,2. E0=-0,546 V, n = 2, DML = 
1,34x10-11 m2 s-1, M = 4,66x10-5m e VHg= 1,17X10-14 m3, td= 60s e Is = 7,5x10-8A. 
 

A heterogeneidade pode ter origem na impureza das soluções de sílica, as 

interações M-partículas podem ser diferentes pra cada partícula devido a presença de 

vários grupos complexantes presentes em sua superfície, podendo ocorrer ligações M-

partícula com diferentes estabilidades. Na superfície das partículas ocorre a formação 

de uma camada de gel permeável, podendo ocorrer ligações no interior da partícula 

deixando o metal indisponível para fazer novas ligações. Esse efeito é acentuado 

quando aumenta a concentração das partículas em solução. 

O desenvolvimento de equações teóricas para determinação de demais parâmetros, 

como por exemplo, espessura da camada de reação, , para sistemas heterogêneos e 

utilizando eletrodo de carbono vítreo é proposta de estudos futuros. 
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O sistema MD-CEL-PAB desenvolvido, otimizado em laboratório e utilizado em 

experimentos de campo, possui uma característica simples, permitindo a diferenciação 

in situ de espécies metálicas lábeis, demonstrando que cobre apresentou maior 

labilidade relativa aos grupos do trocador, em percentual do metal lábil diante da 

concentração total deste metal nos mananciais estudados.  

Os experimentos/resultados obtidos permitiram o estabelecimento de um 

protocolo simples, que pode ser aprimorado utilizando outros trocadores iônicos, ou até 

mesmo a utilização de sistemas radiculares de plantas para que consigam mimetizar 

de maneira mais próxima processos ambientais que ocorrem em sistemas aquáticos. 

O sistema de ultrafiltração foi adaptado o que permitiu a aplicação in situ, 

levando a obtenção de resultados mais realísticos em relação à compreensão de 

fenômenos ambientais envolvidos na especiação química. Permitiu o estudo do 

comportamento de várias espécies metálicas concomitantemente. 

Os dois procedimentos desenvolvidos apresentam inovação devido a 

possibilidade de aplicação in situ, um procedimento em desenvolvimento que elimina 

as etapas de coleta e armazenamento de amostra, diminuindo a formação de sub-

produtos e interferentes.  

O terceiro procedimento utilizando cronopotenciometria de redissolução permitiu 

a obtenção de parâmetros dinâmicos de complexação dos metais Cu e Pb em baixas 

concentrações e na presença de nanomoléculas. Até o presente momento, não se 

encontra na literatura a aplicação de eletrodo de filme fino de mercúrio no estudo da 

estabilidade de complexos M(II)-nanopartículas de sílica. A variação da força iônica e 

do pH indicaram que os sistemas passam de lábeis à quase lábeis de acordo com as 

constantes de estabilidade dos complexos, o que já era esperado para a ligação M(II)-

silicatos, mas inesperadamente observou-se um comportamento heterogêneo nesta 

ligação, provavelmente devido à formação da camada de gel. 

Estes resultados indicam que os metais podem apresentar-se de diferentes 

formas nos mananciais e que a sua disponibilidade está diretamente ligada as 

condições do meio, sendo assim de grande importância a especiação de metais em 

sistemas aquáticos. Desta forma é necessário que as agências ambientais reguladoras 

estipulem valores específicos de parâmetros da qualidade baseados na fração 

disponível do metal. 
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